306. Jeesus selittää: “Kuka Minä todella olen teille”
KUKA MINÄ TODELLA OLEN TEILLE
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 30. Huhtikuuta, 2016.
( Clare ) Olkoon Jeesuksen suloinen ja lohduttava läsnäolo teidän kaikkien kanssanne,
Sydänasukkaat. Minulla oli kallisarvoista aikaa Jeesuksen kanssa ylistyshetkessä tänään ja aivan
Jeesuksen kanssa viettämäni ajan lopussa, minä olin niin täynnä Hänen iloaan, että minä pystyin
vaivoin pitämään sitä sisälläni. Useita inspiraatioita lauluihin ja Hänen muotokuvaansa tuli minulle
ja aloin kiehumaan yli.
Nämä ovat olleet kolme pitkää, vaikeaa päivää, siksi te ette ole saaneet viestiä, kun olin hyvin
sairas Fibrosta (fibromyalgia) ja lääkitykseni ei alkanut puremaan kipuun. Siispä minä olin sängyssä
ja olin kyvytön jopa tekemään mitään muuta kuin tarjoamaan kärsimysajan Herralle sieluja varten.
Siispä, minun oloni lievittyi suuresti, kun voimani alkoivat palaamaan ja Jeesus suihkutti näitä
inspiraatioita minulle.
Aloitin aikani Hänen kanssaan sanomalla… Voi Herra, Sinä saat minut aivan hulluuden partaalle
luovuudessa! On niin paljon, mistä haluan vaihtaa ajatuksia Sinun kanssasi!!
”Se on koko jutun juju!” Jeesus sanoi. Minä rohkaisen menestykseen… eikö olekin kirjoitettu
”elävän veden virrat juoksevat sisimmästäsi?”
( Clare ) Minun täytyy hengähtää syvään, Herra, niin täynnä rakkautta ja iloa minä olen ja kaipaan
viestiä sen kaikille sieluille. Sinä olet niin ihmeellinen, että ei ole sanoja viestiä, kuinka syvästi Sinä
rakastat meistä jokaista yksilöllisesti ja kuinka iloista ja helppoa on olla Sinun seurassasi. Mutta
ehkä muutaman laulun ja yhden tai kahden maalauksen välissä minä voin ainakin yrittää sitä.
Jeesus vastasi… ”Tämä on Minun iloni, nähdä Minun lapseni viimeinkin ymmärtävän, kuinka
henkilökohtaista Minun rakkauteni todella on. Minä en istu pöydän takana ja Raamattu
välissämme. Minä en piiloudu prameisiin katedraaleihin. Minä en rajoita itseäni perinteiseen
vaatetukseeni. Minä en ole millään muotoa virallinen tai etäinen sinulle.”
”Ei, Minä pidän khakeja, kun me tutkimme Taivaan jyrkänteitä, kun sinä vedät Minua puoleesi,
Minä ryntään syleilemään sinua. Minä en laita mitään meidän väliimme ja annan anteeksi sinun
syntisi… koska sinä olet niin innokas tunnustamaan ja katumaan, he eivät nosta itseään esteiksi
läheisyydellemme. On jopa aikoja, jolloin Minä lähestyn sinua, kun sinä kadut, niin että sinä tiedät,
että Minä kuulen ja annan sinulle anteeksi.”
”Voi, kuinka Minä haluan Minun lasteni ymmärtävän, kuka MINÄ OLEN. Kyllä, Minä olen mahtava
Jumala, joka puhui luomakunnan olemassa olevaksi ja sitten Minä alensin itseni ja tulin aivan
samojen rajoitusten alaisiksi, kuin mihin te synnyitte. Minä tein tämän, että me voisimme olla
todella läheisiä ja te voisitte tulla ymmärtämään Minun rakkauteni syvyyden teitä kohtaan, kuin
myös Minun henkilöhahmoni todellisena, aitona Miehenä.”
”Minä pidän puhtauden käsitellessäni kaikkien sielujen asioita, mutta Minä tuhlaan Minun
Sydämeni rakkautta kaikille, jotka ovat halukkaita vastaanottamaan sen. Niin monet eivät
ymmärrä sitä. Minä haluan olla heidän seurassaan, Minä haluan aina olla läsnä heille. Minä haluan
jakaa tämän elämän seikkailun. Minä haluan kaikkien oivaltavan, että Minä olen täysin Jumala ja
täysin ihminen ja Minä nautin samoista asioista, kuin mitä te nautitte.”

”Minä nauran koiranpentujen ja kissanpentujen pelleilyille, kun ne leikkivät. Minun sydämeni
liitelee kuin kotka ja siihen koskee niin hellästi, kun pienet ankanpokaset vaappuvat äitinsä
perässä. Etkö sinä tiedä, että Minä nautin jokaisesta Minun luomakuntani osatekijästä? Minä
kaipaan jakaa sen ilon sinun kanssasi. Siksi, ainakin tällä kanavalla, Minä paljastan Minun leikillisen
ja seikkailullisen puoleni. Kutsun Minun Morsiamiani ja kaikkia Ihmisiä tulemaan ylistämään, kyllä.
Mutta sitten tulemaan temmeltämään Minun luomakuntani kauneudessa ja moninaisuudessa
Minun kanssani.”
”Minä en luonut kaikkea kauneutta ympärillenne, laittaakseni teidät sen keskelle ja sitten
havainnoimaan teitä, niin kuin te olisitte muurahaisfarmi! Ei! Minä loin tämän kauneuden
nauttiakseni siitä teidän kanssanne, tutkiakseni sitä teidän kanssanne, riemuitakseni teidän
kanssanne kaikesta Minun luomakuntani moninaisuudesta. Nämä ovat Minun Luovuuteni
ilmaisuja ja mikä taiteilija ei halua toisten olevan otettuja luomuksistaan.”
”Minä rakastan taidetta, Minä rakastan musiikkia, Minä rakastan matematiikkaa, tiedettä ja
kaikkia kieliä – Minä rakastan kaikkea Minun luomakunnassani. Eikö ole kirjoitettukin, ”Ja Jumala
katsoi kaikkea, mitä Hän oli tehnyt ja katso, se oli sangen hyvää.” (Ensimmäinen Mooseksen Kirja
1:31). Siispä Minä tulen teidän luoksenne näinä viimeisinä päivinä ja teen Itseni lähestyttäväksi,
niin että te otatte Minun kädestäni kiinni ja viette Minut kaikkialle, minne menette, että Minä,
Itse, voin näyttää teille elämän polut ja kulkea käsi kädessä sen myrskyjen ja ilojen läpi.”
”Minä riemuitsen olla sinun seurassasiMinä riemuitsen kuulla sinun laulavan. Minä riemuitsen
huomata sinun huomaavan Minun luomakuntani sanomattoman kauneuden. Minä riemuitsen
sinun kiitoksestasi kaikesta, mitä Minä olen laittanut elämääsi. Mutta kaikkein eniten, Minä
riemuitsen sinun rakkaudestasi ja kuinka sinä uhraat tuodaksesi Minulle muita sieluja, jotka eivät
tiedä, kuka Minä olen.”
”Tämä on aika todelliselle suhteelle Minun kanssani, vaikkakin Minä olen Jumalanne. Tämä ei ole
poseeraamisen ja muodollisuuden aika. Kun Daavid oli ulkona pelloilla lampaidensa kanssa, silloin
hän oli lähimpänä Minua ja me keskustelimme kuin läheiset ystävät. Samoin oli Mooseksen
kanssa. Me emme puhuneet vain savussa ja tulessa ja salamoinnissa, vaan veden solinassa, pitkälle
yöhön. Kaiken, minkä me näimme yhdessä, me jaoimme, jopa kuten mies ja vaimo jakavat
elämänsä toistensa kanssa.”
”Joona havaitsi Minut valaan vatsassa (se muuten ei ollut satu, se todella tapahtui.) Hän puhui
Minulle synnistään, katuen että oli torjunut Minun missioni vääräuskoisille. Hän havaitsi Minut
viinipuussa, joka kasvoi antaen hänelle varjoa. Hän huomasi Minut Valaan syvyyksissä. Hän
havaitsi Minut arvanheitossa, joka paljasti hänen syntinsä. Ja vaikka hän oli vain mies, heikko mies,
joka oli valittu tähän tehtävään, silti me keskustelimme toistemme kanssa. Meillä oli suhde.”
”Siitä tässä kaikessa on kyse. Suhteesta. Mikään ei miellytä Minua enemmän, kuin että minut
tunnustetaan siksi, joka Minä olen ja luotetaan, että Minun rakkauteni teitä kohtaan ei estä Minua
olemasta lähestyttävä. Kun te opitte Minun todellisesta luonteestani ja harjoitatte tätä ystävyyttä,
te alatte heijastaa Minua toisille ja he, myös, alkavat janoamaan läheistä suhdetta Minun kanssani.
He tuntevat rauhan ja lohdun Minun läsnäolossani, pikemminkin kuin että pelko saisi heidät
värisemään ja kyyristymään. Tämä on Minun Rakkaitteni osa - niiden, jotka sydämestään haluavat
elää pyhää elämää.”
”Pahat tutisevat, niin kuin heidän tulisikin, koska heidän sydämensä kehittelevät vain pahaa ja
kaiken hyvän tuhoa. Mutta teille, jotka olette Minun kallisarvoisiani, missä ikinä te olettekin
matkallanne, Minä olen rakastava, vastaanottava ja hoivaava.”

”Ja niille, jotka ovat valinneet ilkeyden elämäntyylikseen, Min tulen antamaan anteeksi, jos te
kadutte.”
”Kyllä, on ylistämisen aikoja, jolloin te nostatte sydämenne Minun luokseni. Se vaikuttaa
virallisemmalle, kun te ylistätte Minua Jumalananne. Mutta muilla kerroilla, Minä haluan olla niin
lähestyttävä ja jonka kanssa on helppo olla, aivan kuin todellinen kumppani Maapallolla. Minä
lupaan teille, että jos te alatte olettaa tai käyttäytyä ylpeästi, Minä tulen nopsasti korjaamaan teitä
ja auttamaan teitä ennallistamaan jalansijanne. Minä välitän tarpeeksi korjatakseni ja joskus
ollakseni etäinen, että te ette tule omahyväiseksi. Mutta tämä tehdään vain, kun se on tarpeellista.
Lopun aikaa Minä olen Jeesus. Teidän Jeesuksenne. Teidän ystävänne ja rakastajanne. Hän, joka
tietää kaikki tapanne, sen milloin te istutte ja milloin seisotte. Ja Minä kaipaan ottaa aktiivisen
osan, jakaen teidän elämänne kanssanne.”
”Siispä, Minä puhun nämä asiat nyt, koska sinä työskentelet Minun muotokuvieni parissa, Clare.
Maalaus, laulu ja Minun suurin haluni sinua varten on, että sinä paljastaisit maailmalle, että Minä
olen välittävä ja rakastava ystävä, joka kaipaa olla heidän kanssaan päivin öin, jokaisena
vuodenaikana. Minä haluan rakastaa, pidellä ja vaalia heitä, kun he elävät elämiensä joka hetkeä.”
”Minä siunaan teidät nyt, kulkemaan eteenpäin täydellisessä tietoisuudessa, että Minä olen teidän
kanssanne. Ja että Minä haluan olla osa kaikkea, mitä te teette.”

