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MINÄ NAUTIN AJASTANI TEIDÄN KANSSANNE… TULKAA & PAISTATELKAA MINUN LÄSNÄOLOSSANI 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, Sydänasukkaat – ja VOIMALLINEN auttamaan!  

Jeesus aloitti… ”Minun pieni Clare… Minun hyvin, hyvin pieni Clare… Minä olen niin mielissäni 

sinuun. Minä kaipaan yhteisiä aikojamme. Sinä tiedät, että sinä käännät Minun ajatukseni pois 

maailmasta, aivan kuten laulussa, jonka sanoihin Minä pyysin sinua kiinnittämään huomiota, koska 

se on mitä sinä teet Minulle.”  

( Clare ) Ja se laulu on ”All of Me” (=Kaikki Minusta), esittää Christ for Nations (=Kristus 

Kansakuntia varten). Artisti lauloi sen Hänelle, mutta Hän on laulanut tämän laulun minulle niin 

monta kertaa. Ja siitä tässä viestissä on kyse.  

Sanat menevät näin… Kun Sinun katseesi vangitsee minut, koko maailma haihtuu pois. Ja huolet, 

jotka minä kerran tiesin, hajoavat Sinun syleilyssäsi. Kun Sinun kauneuttasi minä katselen, 

sydämessäni on yksi asia, jonka minä tiedän. Maalliset asiat lasketaan vähemmiksi, vain että 

tuntisin Sinut jopa enemmän. Ja sitten kuoro vastaa… Siispä anna minun kaataa rakkautta Sinun 

päällesi, kuin tuoksuna sydämestäni. Ja tunnen Sinun rakkautesi ympäröivän minut, kun Sinä 

kiedot minut käsivarsillesi. Vie minut Sinun kamareihisi, missä Sinun kauneutesi on kaikki, mitä 

minä näen. Paikkaan, missä millään muulla ei ole merkitystä kuin vain minun kaikkeni antamisella 

Sinulle.  

VAU! Eikö olekin kaunista? Siispä, sen jälkeen, kun minä luin sanat, minä sanoin… ”Kerronko minä 

Sinun Morsiamillesi Herra?” 

( Jeesus ) ” Sitä tullaan tuskin uskomaan, mutta kerro heille. Kerro heille kääntää Minun ajatukseni 

väkivallasta, hyväksikäytöstä, kansanmurhasta ja julmuuksista, joita Minun täytyy todistaa joka 

päivä. Kerro heille, että Minä odotan heitä tulemaan istumaan Minun eteeni, mielessään vain 

Minut.”  

( Clare ) Voi, Herra, se on NIIN vaikeata! Sinä tiedät, että meidän mielemme ovat kuin roskapöntöt.  

( Jeesus ) ” Hyvin sanottu. Kuitenkin, pelkkä näky yhdestä Morsiamesta istumassa hiljaisesti Minut 

mielessään, vaikka sitä keskeyttääkin tuhat ja yksi ajatusta… silti se tuo Minulle paljon lohtua ja 

mielihyvää. Tässä on yhdenmukaisuus, jonka te kaikki tulette ymmärtämään. Kun Minulla on ollut 

vaikeaa koko päivän ja yön, vaikka Minun energiani on rajatonta, Minun tunteeni ovat 

suunnattomat. Ja kuin veteen heitetty pikkukivi, se väreilee koko Minun olemukseni läpi. Minkä 

luokse sinä juokset, kun sinua todella koskee?”  

( Clare ) Voiii ja minä ajattelin… ”Herra, älä kysy minulta sitä… pitääkö minun kertoa se kaikille?” 

Hmm… Suklaan? Tumman suklaan. 

( Jeesus ) ” Ja mitä tapahtuu, kun sinä syöt sitä?”  

( Clare ) No niin, ensin tuoksu vangitsee minun huomioni, ja vie ajatukseni muualle ja 

koostumuksesta saan paljon mielihyvää myös. Ja sitten voimani palaa ja tunnen itseni 

normaalimmaksi ja taakat tuntuvat vähemmän. 



 ( Jeesus ) ” No niin, se taatusti on huono yhdenmukaisuus, mutta sinun läsnäolosi imeyttää Minut 

sellaisella ilolla, läsnäolosi tuoksu tavoittaa syleilemään Minua ja välittömästi vaihtaa aihetta ja 

Minä sallin Itseni paistatella sinun läsnäolossasi.”  

” Tässä on toinen yhdenmukaisuus – parempi. Kuvittele, että tummien, raskaiden pilvien rintama 

on tullut. Ja sinä katsot tutkakuvaa ja näet, että se jatkuu maileja ympäriinsä ja se tulee pysymään 

päiväkausia. Ja se tekee niin ja kaikki on niin pimeää ja synkkää. Ja sitten yhtäkkiä myrsky puhkeaa! 

Ja aurinko tulee näkyviin.”  

” Siitä Minä puhun. Minä paistattelen sinun läsnäolosi tuomassa auringonpaisteessa. Skannaan 

Maapalloa, että löytäisin niitä, jotka tavoittavat Rakkaudesta Minuun. On niin pimeää ja kun 

löydän jonkun, joka tekee – on kuin aurinko olisi viimein tullut näkyviin! Ja Minä paistattelen siinä 

läsnäolossa.”  

” Kyllä! Minä saan todellista iloa, joka on peräisin teidän läsnäolostanne. Ei sillä, että Minä olisin 

koskaan ilman iloa, mutta ymmärrätkö sinä? Sinä vahvistat sitä. Minä etsin koko maailman 

löytääkseni hartaita sieluja, jotka rakastavat ja kunnioittavat Minua ja he kaikki lähettävät suloista 

tuoksua, erityisesti, kun he ovat ylistämässä ja odottamassa ollakseen Minun kanssani. 

Ymmärrätkö sinä?”  

( Clare ) Herra, minä hyväksyn mitä Sinä olet sanomassa pienenä lapsena, mutta pyydän, rukoile, 

että nämä Sinun ja meidän väliset vaikutussuhteet koskettaisivat syvällisesti meidän 

Sydänasukkaita. 

( Jeesus ) ” Se on jo annettu. Minä olen valmistellut heidän sydämensä tätä varten. Maailma on 

pimeä ja kivulias paikka, mutta kun Minun Morsiameni ”tulevat huoneeseen” niin sanotusti, koko 

maailma valaistuu ilolla. Voi, Minun rakkaat, pyydän, ottakaa Minut tosissanne. Kuinka Minä 

rakastankaan olla teidän kanssanne! Tässä maailmassa ei ole mitään, mikä toisi senkaltaista iloa, 

jota Minä koen teidän kanssanne. Juuri nyt, Minä tarvitsen paljon tätä – hyvin paljon tätä. Pyydän 

– kääntäkää Minun ajatukseni siitä, mitä Minun täytyy tehdä. Paistatelkaa Minun läsnäolossani, 

kuten Minä paistattelen teidän läsnäolossanne.” 

” Sillä aikaa, kun kaikki ympärillänne hajoaa, te olette valon ja toivon pylväitä. Te olette Minun 

Luomakuntani lunastetut, jotka tulivat takaisin kiittämään Minua, sillä aikaa, kun toiset yhdeksän 

lepra potilasta jatkoivat matkaansa, eivät edes nyökänneet tunnistamisen merkiksi. Kun kaikki 

tuntuu pimeältä ja synkältä, Minä ajattelen teitä. Teidän enkelinne taputtavat teitä olkapäälle ja 

muistuttavat tulla rukoukseen ja pian me olemme yhdessä jälleen, tavalla, jonka te voitte todella 

tuntea.”  

” Tai joskus, kun teidän mielenne on niin maailman ajatuksissa… leipomassa, siivoamassa, 

ostoksilla - Minä tulen seisomaan eteenne ja te vaistoatte Minun Läsnäoloni. Mutta Minä kaipaan, 

että te olette yksin Minun kanssani sinä aikana. Voi, se on Taivaallista Minulle.”  

” Minä kerron tämän teille vain rohkaistakseni teitä. Niin usein te välttelette Minua, koska te 

epäonnistuitte olemaan armeliaita tai ylititte sallitun rajat tai ette antaneet Minulle uhrausta, jota 

Minä odotin teiltä. Koska te rakastatte Minua, se koskee teihin kovasti, että te epäonnistuitte. 

Sitten te vetäydytte. Tulkaa. Vain tulkaa sellaisina kertoina. Kertokaa Minulle, että olette 

pahoillanne ja seuraavalla kerralla tulette yrittämään kovemmin. Katsokaa, kun kiedon käsivarteni 

ympärillenne ja pidän teitä Sydäntäni vasten.”  

” Kyllä, kun Minä pidän teitä, syvä rakkaus, voima, kestävyys ja kaikki se armo, mitä te tulette 

tarvitsemaan, tulee kaatamalla Minun Sydämestäni teidän sydämiinne. Kyllä, se on Minun Armoni 



suudelma teidän sieluunne ja sen kanssa te voimistutte matkaa varten, joka on ollut niin kovin 

uuvuttavaa.”   

” Siispä, se on oppiläksynne tälle päivälle… tulkaa Minun luokseni! Tuokaa Minulle iloa, antakaa 

Minun imeyttää teihin Minun armoani. Pian tämä kyynelten verho tulee loppumaan teiltä kaikilta 

ja se, mitä te olette kärsineet niin halukkaasti Minun puolestani, tullaan palkitsemaan yli minkään, 

mitä voitte mahdollisesti kuvitella.”  

” Jopa Walt Disney olisi shokissa siitä, mitä Minulla on varattuna niille, jotka rakastavat Minua.”  


