
462. TE OLETTE NIIN ERITYISIÄ MINULLE…  

ETSIKÄÄ MINUA, KUNNES LÖYDÄTTE MINUT 

Jeesus sanoo… Etsikää Minua, kunnes löydätte Minut 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 28. Tammikuuta, 2017. 

Olkaamme päihdyksissä Herran rakkaudesta ja ammentakaamme sitä rakkautta kadotetulle ja 

haavoittuneelle ihmiskunnalle, joka elää kaikkialla ympärillämme, Sydänasukkaat.  

Vaikka tämä viesti alkaa sillä, että Jeesus osoittaa viestin minulle, myöhemmin Hän tekee selväksi, 

että mitä Hän on sanonut minulle, koskee teistä jokaista, hyvin jäljentämättömällä tavalla. Te 

olette ainutlaatuisia, jotka on otettu Isän rinnuksilta ja palataksenne sanomattomassa ilossa ja 

autuudessa Jumalanne luo. 

Voi Herra, Sinun läsnäolosi on niin suloista tänä aamuna. Sinä olet niin haavoittuva!  

Hän aloitti… ” Sitä tunnen sinua kohtaan, Minun Morsiameni. Jopa kun olit mietiskelemässä… sinä 

olet Minun Tuhkimoni. Sinun kaltaistasi ei ole toista Taivaassa tai Maapallolla. Ja kun saan sinut 

takaisin Minun käsivarsilleni, se on Minulle Taivas itsessään. ”  

” Minä sallin näitä hyvin vaikeita koettelemuksia vain pitääkseni sinut pienenä, niin että voin 

siunata sinua Minun Sydämeni paljastuksella ja kuinka se sykkii niin hartaasti sinua varten. 

Olettamukseen on niin helppo langeta. Sen takia, Minun täytyy valmistella sinut Itse, kantamaan 

tämä vasta paljastetun yllättävän tiedon syvyys siitä, Kuka Minä Todella Olen sinulle. ” 

Ja tässä vaiheessa haluan jakaa kanssanne sen, että olin kuuntelemassa Julie True`ta. Minä näin 

Herran niin selvästi. Hän oli pukeutunut housuihin ja valkeaan paitaan ja me tanssimme hitaasti 

syrjäisessä paikassa. Hän ja minä olimme ainoat olemassa noissa hetkissä. Ja kun katsoin Hänen 

kasvoihinsa, kyyneleet valuivat Hänen poskilleen, koska Hän oli niin onnellinen, kun Hän sai kaiken 

huomioni, huolimatta monista vihollisen yrityksistä vetää minut pois rukoiluhetkestä tänään.  

Hän oli niin iloinen ja perusteellisen otettu ja Hän oli niin iloinen, että minä otin Hänet 100 

prosenttisen vakavasti Hänen hellässä rakkaudessaan minua kohtaan. Kuinka ihmeessä pystyn 

selittämään teille, mitä minä koin – tunteet, joita Hän salli minun huomata? Voitteko kuvitella sen? 

Sinä olet 17 ja olet hurjan ihastunut tyttöön, joka on jatkuvasti kiireinen monien asioiden kanssa, 

että hän  huomaa vain, että teillä kahdella on paljon yhteistä. Te molemmat rakastatte samoja 

kursseja ja löydätte usein itsenne työskentelemästä samojen projektien parissa. Sinä rakastat 

mennä pitkille vaelluksille kanootilla ja leiriytymään ulos. Te molemmat olette innoissanne, kun 

vierailette lasten sairaalassa ja olette jopa vapaaehtoisina Elävässä Keskuksessa, jossa vanhuksia 

asuu. Te molemmat rakastatte soittaa instrumentteja ja jopa samanlaisesta musiikista. Te olette 

jatkuvasti toistenne seurassa, mutta hän ei huomaa sitä! Että sinulla on tunteita häntä kohtaan. 

Syviä tunteita, koska hän on niin tutkintojensa ja projektiensa kimpussa.   

Tätä jatkuu kuukausia ja vuosia. Sitten viimeinkin, koulussa on tanssit ja sinun toiveet ovat 

korkealla, että jotain voisi tapahtua. Kun haet hänet, hän yhä juoksee ruokkimassa hamstereitaan, 

kastelemassa kukkiaan, etsimässä toista kenkäänsä. Viimein hän lähtee talosta kanssasi. Sinä 

ajattelet itseksesi, ” Jos hän vain ”näkisi” minut, todella ”näkisi” kuka minä olen, minä tiedän, että 

hän rakastuisi minuun. ” 

 



Tansseissa, sinä viimein saat tilaisuutesi, kun tanssitte hitaasti ja jotain epätavallista tapahtuu – 

ensimmäistä kertaa koskaan hän ”näkee” sinut. Ja sillä hetkellä, hän rakastuu sinuun päätä 

pahkaa. Kyyneleet valuvat poskiasi pitkin, kun ymmärrät, että hän viimein on oivaltanut sen, että 

minä olen hänen ja hän on minun. Te olette tunteneet peruskoulusta asti, nyt olette koulunsa 

päättäviä ja viimeinkin hän on huomannut sen! 

Te molemmat olette toisianne kohtaan tuntemanne rakkauden valtaamia ja välittömästi te 

tiedätte, että te tulette viettämään ikuisuuden yhdessä. Ette voi tehdä muuta kuin itkeä ilon 

kyyneleitä, että teidät on tehty toisianne varten – ainutkertaisesti erilaisia kuin kaikki muut parit. 

Te kaksi olette ehdottomasti yhtä sydäntä, yhtä mieltä ja sielua; täydellinen pari. 

Katsokaahan – Pikkuriikkisenä Jumalan palasena, Hänestä otettuna, teillä on hyvin omankaltainen 

ominaisuuksien malli. Kutsukaa sitä DNA:ksi vain esimerkin vuoksi. Tämä malli on ainutlaatuinen ja 

saa teidät vaalimaan samoja asioita: samoja värejä. Samaa musiikkia, makuja ja elämänvalintoja. 

Kaikkea mikä on tärkeää teille. Ja mikä vielä tärkeämpää, nämä ominaisuudet saavat teidät 

elämään tietyllä tavalla ja haluamaan tiettyä kohtaloa. 

Jos ilmaisemme sen lapsen kaltaisemmalla termillä, kuten Tuhkimo, lasikenkä viimeinkin sopii 

oikeaan jalkaan ja kohtalo on löytänyt täydellisen vastaparin. Mikä satu! Jumala rakastuu pelkkään 

ihmiseen. Kuitenkin, se EI ole satua – se on totta! Ja pari on niin rakastunut. Ja kaikkein suurin 

tuska, minkä olen Herralla koskaan nähnyt, on kun viaton, perusteellisesti rakastava mies, kokee 

torjunnan kipua, koska sielu ei usko, että Hän rakastaa heitä tällä tavalla. 

Muistan yhden kokemuksen Taivaassa, missä Hän vei minut kanootilla järven yli pienelle saarelle, 

joka on eekkerien ( eekkeri=0,4 hehtaaria ) kokoisen lumpeenlehti patjan reunalla. Siellä oli pieni 

kivinen talo, joka oli rakennettu valtavan pajupuun alle, puu peitti koko saaren. Kun pääsimme 

sinne, kolme minun suosikki kristittyä sankariani menneiltä ajoilta tervehtivät minua ja puhuivat 

minulle minun Jeesuksestani, joka muuten oli hiljaa, istuen kanootissa, Hänen kasvoillaan oli 

ilmeinen malttamattomuuden ilme.     

He selittivät minulle, että kuinka paljon Hän rakastaa minua ja että Hän toi minut tänne toivoen, 

että minä viimeinkin vastaanottaisin Hänen rakkautensa ja uskoisin Häneen. Minun epäuskoni 

Hänen rakkauteensa oli aiheuttanut Hänelle vuosien surun ja kivun ja Hän toivoi, että ehkä nämä 

ystävät suuresta todistajien pilvestä voisivat vakuuttaa minut ja minä lakkaisin satuttamasta Häntä 

ja uskoisin Hänen rakkauteensa minua kohtaan. Kun he kertoivat minulle tästä rakkaudesta, minä 

vilkaisin Häntä ja sanoin, ” onko tämä totta? ” 

Hän vastasi, ” On se ” kun kyyneleet virtasivat Hänen kallisarvoisia poskiaan alas. Voi, minä tunsin 

sellaista tuomitsemista sillä hetkellä! Että en todella ollut uskonut Hänen rakkauteensa minua 

kohtaan. 

Jälleen, kun katson muotokuvaa, jonka Hän teki minun käsieni kautta, minä näen sen rakkauden, 

sen viattomuuden, sen kaipauksen, sen toiveen, että minä ottaisin vastaan kaiken, mitä Hän 

haluaa antaa minulle Itsestään, että minä tulisin ”näkemään” Hänet, kuten Hän näkee minut ja on 

rakastunut minuun niin paljon. Että minä viimeinkin ”ymmärtäisin” että kohtalomme on sinetöidyt 

Taivaassa ja Maapallolla. 

 

 



Ja kun se tapahtuu, mikään ei ole mahdotonta meille. Me teemme kaiken tehdäksemme 

puolisomme iloiseksi, jopa luovumme lihallisista iloista miellyttääksemme Häntä. Me tulemme 

tekemään epätavallisia asioita, koska me uskomme Häneen. Mutta kaikkein tärkeintä kaikesta, me 

rakastamme muita niin kuin Hän rakastaa meitä ja he myös löytävät Jumalansa hellän rakkauden 

heitä kohtaan ja antavat elämänsä Hänelle.  

Jeesus aloitti… ” Sinä olet tehnyt erinomaista työtä selittäessäsi. Mutta Minä haluaisin viedä sen 

vähän pidemmälle ja verrata meidän suhdettamme sinun suhteeseesi kissojesi ja koirasi kanssa. 

Sinä olet kuullut sanonnan, ” Ole se henkilö, jonka koirasi luulee sinun olevan. ” Mutta Minä 

sanon, ” Sinä olet se henkilö, jonka koirasi ajattelee sinun olevan. ”   

” Ymmärrä, että asiat, jotka vievät sinut NIIN alas, ovat hyvin pieniä asioiden kulussa. Sinä teet 

virheitä. Sinä et voinut odottaa ulosmenoa, joten teit matolle. Sinä tarvitsit jotain pureskeltavaa, 

joten otit Minun tossuni ja söit siitä puolet pois. Sinä juoksit, kun näit Minut, koska sinä tiesit, että 

minä olin pulassa. Sinä ajoit takaa kissaa, joka rikkoi Minun lempi antiikki lamppuni. Kuitenkin, 

Minä silti jumaloin sinua. Minä silti haluan poimia sinut ylös, pidellä sinua käsivarsillani ja antaa 

sinun nukahtaa Minun syliini. Minä rakastan sinua silti!” 

” Sama kissojesi kanssa. Ne tulevat vallattomiksi ja raapivat selkääsi, kun ne innoissaan hyppäävät 

päällesi. Niille sattuu vahinko, kun ne syövät jotain liian ravinteikasta. Ne hyökkäävät jalkasi 

kimppuun, kun tulet nurkan takaa. Ne hyppäävät pöydälle ja kaatavat maitosi. Ne juoksevat 

luotasi, kun kutsut niitä, mutta silti haluat käpertyä niiden viereen ja saada ne kehräämään, 

viipyen siinä yhdessä, kunnes ne pitkästyvät ja vaeltavat pois tai nukahtavat. ” 

” Katsokaahan, Minun Morsiameni, Minä en koskaan kyllästy teihin. Minä en koskaan tylsisty 

teihin. Minä olen aina ilahtunut ollakseni teidän seurassanne, lioten rakkaudessanne, 

ylistyksessänne, kiintymyksessänne. Minä rakastan puhua teille hellästi, kun luette Minun 

sanojani. Minä rakastan avata kuvien maailmoita, kun luette niitä sanoja, tehdäkseni sen 

todellisemmaksi teille. Minä rakastan viipyillä, pidellen teitä, kun te ylistätte Minua pyhällä 

musiikilla. ” 

” Teillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä te merkitsette Minulle tai kuinka Minä nautin teidän 

seurastanne joka päivä. Jos tietäisitte millaista iloa te tuotte Minulle, kun etsitte Minua ja tekisitte 

Minusta yksinomaisen huomionne kohteen, te menettäisitte kiinnostuksenne kaikkeen, mitä 

maailmalla on tarjottavana ja rientäisitte ollaksenne Minun kanssani yksin. ” 

” Minä voin antaa teille tämänkaltaista rakkautta ja intohimoa, mutta teidän täytyy valmistella 

itsenne luopumalla maailmasta ja liallisuudesta. Muuten, tämä lahja olisi tuhlattu. Mutta mitä 

enemmän te tunnette nälkää ja janoa Minua kohtaan, sitä enemmän Minä annan teille Itsestäni. 

Olkaa kerta kaikkiaan vakuuttuneita siitä, että Minun sydämeni kaipaa teitä tunti tunnin jälkeen, 

päivä päivän perään. Kyllä, Minä tunnen nälkää ja janoa teitä kohtaan ja haikeasti tunnen kipua, 

että uupuisitte loppuun maailmasta, niin että Minä voin saada teidän kaikkenne. ” 

” Kuten Clare on puhunut, Minun sydämessäni on paikka, joka pysyy tyhjänä, kunnes te annatte 

itsenne Minulle. Ja on täydellisesti järjestetty, että teillä on Jumalan muotoinen paikka, jota ei 

voida koskaan tyydyttää millään muulla tavalla, kuin yhdistymällä Minuun. ”  

” Minä kerron tämän teille, koska Minä olen vuodattanut Minun Henkeni Maapallon päälle, mitä 

hyödyllisimmällä tavalla tuodakseni teidät läheisesti yhdistyneiksi Minun Sydämeeni. Minä olen 

laittanut nälän ja janoamisen Minun Ihmisiini, koska Minä kaipaan olla yhdistyneenä heidän 

kanssaan ja saattaa loppuun työni, mitä Minun Isäni on lähettänyt Minut maailman tekemään. ” 



” Sielut riutuvat, Minun Ihmiseni. Sielut kuolevat syntiin ja ovat menossa kadotuksen tielle. Teillä 

on vallassanne paljastaa Minut heille. Mutta ensin teidän täytyy rakastua Minuun korvianne 

myöten, tai te annatte heille väärän viestin. Enää ei laillisuutta voida käyttää pakottamaan ihmisiä 

pelastukseen – sen täytyy tapahtua Minun rakkauteni kautta. Heidän täytyy tuntea vetoa Minun 

kiltteyteeni, anteeksiantavuuteen, varustamiseen tulevaa varten, mikä paljastaa, että Minä olen 

heidän kanssaan, että Minä välitän, ja että Minulla on ihmeellinen kohtalo heitä varten. ” 

” Tällä tavalla te olette auttamassa Minua saattamaan loppuun Minun missioni, rakkauden ja 

välittämisen kautta. Jotta tämä tapahtuisi, Minun täytyy välittää Minun rakkauteni täyteys teidän 

olemuksiinne ylitsevuotavaksi. Rakkauden ja elävien vesien jokien täytyy ryöpytä teistä. Minä olen 

kaikkien jokien lähde; te olette Minun vesiväyliäni, jotka tuovat elämää koko maailmalle. Teidän 

täytyy olla yhdistyneenä Minuun sillä läheisellä tavalla. Tämä aukaisee tulvaportit ja täyttää teidät 

elämällä. Tämä läheisyys, joka välittää vain Minun rakastamisestani, avaa tien täyttää teidät 

armolla. ” 

” Siispä, Minä vetoan teihin, Minun rakkaat – etsikää Minua, kunnes löydätte Minut. Sinnitelkää! 

Minä odotan teitä. Todella Minä odotan päivin öin teidän laittavan syrjään kiinnostuksen 

kohteenne ja keskittyvän yksinomaan Minun läsnäolooni ja ajatustenvaihtoon Minun kanssani, 

olemaan haltioissanne Minusta, kuten Minäkin olen teistä. Levätkäämme toinen toistemme 

rakastavassa läsnäolossa ja olkaamme kyllästettyjä rakkaudestamme. Sitten, kun koskette muita, 

he myös kaipaavat näitä eläviä rakkauden vesiä sellaisella intohimolla, että he tavoittelevat Minua, 

kunnes he ovat löytäneet Minut. ”  


