
196. Jeesus sanoo… Tiedättekö te,  

mitä yksi kaipaava Vilkaisu teiltä merkitsee Minulle? 

TIEDÄTTEKÖ TE, MITÄ YKSI KAIPAAVA VILKAISU TEILTÄ MERKITSEE MINULLE? 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 27. Marraskuuta, 2015.  

( Clare ) Herra on meidän kanssamme ja Hän kaipaa meidän seuraamme, Sydänasukkaat. 

Tiedättekö, kaksi viime viikkoa, ehkä noin kolme viikkoa nyt, on ollut paljon asioita meneillään. 

Todellista painostusta on ollut ilmassa. Ja kun me pääsemme siitä eroon, se tulee takaisin, ja 

takaisin – ja jonkin ajan kuluttua sitä alkaa ajattelemaan, ”Onko MINUSSA jotakin vikaa? Teenkö 

minä jotakin väärin? Vai onko tämä vain olotila, jonka kaikki käyvät läpi?”  

Kukaan meistä ei todella tiedä, ovatko meidän sydämemme täysin ja kokonaan puhtaat tai ilman 

syntiä. Herra, tuomitse meidän syntimme! Niinpä me emme aina tiedä sydäntemme tilaa Herran 

edessä. Ja me voimme ihmetellä. ”Teinkö minä jotakin väärin?” Tai me itse asiassa voimme TEHDÄ 

jotakin, jonka me tiedämme, että Herra ei tarkkaan ottaen hyväksy sitä ja tulla tuomituksi. Siispä 

me tietenkin haluamme välittömästi katua. 

Mutta tämä viesti käsittelee sitä, kuinka Hän rakastaa meitä ja että, todella, kaikki nämä muut 

asiat voidaan työstää. Pääasia on, että Hän haluaa meidän tulevan Hänen luokseen. 

Kun minä lopetin rukouksen, kerroin Herralle, ”On todella vain yksi paikka, missä minä haluan olla 

ja se on olla lähellä Sinua, Jeesus. Kaikki, mikä vie minua pois Sinun sydämestäsi… no niin, minä en 

halua lähteä tästä Pyhästä Paikasta. Voi Jeesus, tee minut puhtaaksi ja haluamaan vain Sinua, eikä 

harhautumaan tämän maailman rihkamaan.” 

Ja vain pienenä lisäviitteenä, tämä on täydellistä aikaa vuodesta harhautua rihkamaan. Minä 

uskon, että vaatii kauhean paljon itsekontrollia pysytellä poissa kaupoista ja poissa harmeista tänä 

vuodenaikana. Ja joillekin ihmisille kaupat ovat ihan ok. Tiedättehän, niistä ei ole ongelmaa. Mutta 

jos teillä on kaikkea, mitä te tarvitsette ja Herra on kertonut teille sen – ja te yhä jatkatte 

”shoppailuterapiaa”… silloin te tiedätte, ETTÄ SE EI OLE OIKEIN! Ja entä me? Hän ehdottomasti ei 

halua meitä kauppoihin – meillä ON kaikkea, mitä me tarvitsemme, kiitos Herran. Ja meillä on 

HÄNET – se on kaikkein tärkein osa. Siispä minä pyysin Häntä tekemään minut puhtaaksi ja 

haluamaan vain Häntä. Ja Hän vastasi…   

( Jeesus ) ”Me olemme pääsemässä siihen.”  

( Clare ) Voi, mutta se ei ole tarpeeksi nopeasti minulle, Herra.  

( Jeesus ) ”Asteittain on parempi kuin yhtäkkiä.”  

( Clare ) Minä pelkään, että minä en koskaan vapaudu maailman kytköksistä.  

( Jeesus ) ”Clare, se on mielentila, ei fyysinen tila. Ihmiset voivat olla aika köyhiä ja ilman maallisia 

tavaroita, mutta silti täynnä itseään. Seuraa vain Minun johdatustani, Rakas, ja sinun ei tarvitse 

huolehtia. Sinä tulet vapautumaan.”  

( Clare ) Herra, mitä Sinä haluat osoittaa tänään?   

( Jeesus ) ”Minä haluan puhua siitä, kuinka kallisarvoisia te olette ja kuinka Minä en voi odottaa, 

että te tulette lepäämään Minun Sydämelleni.”  

( Clare ) Ja vain sivuhuomautuksena tässä, ylistyshetken aikana – ja se oli kaikki, mitä pystyin 

näkemään: Hän piteli minun päätäni ja se oli Hänen sydämellään. Se oli suloisin paikka, missä olla 



ja Hän oli niin onnellinen. Hänen kasvonsa vain hehkuivat Iloa! Ja minusta tuntui kuin… ”Viimeinkin 

olen tullut oikeaan paikkaan!” Koska tämä on ollut ponnistelua, kaverit – kahden viimeisen viikon 

ajan.  

( Jeesus ) ”Todella, Minun Morsiameni, te kohotatte Minun Sydäntäni ja tuotte iloa niihin 

paikkoihin, jotka ovat niin kauhean haavoittuneet ihmisten välinpitämättömyydestä. Tiedättekö 

te… yksi vilkaisu teiltä, yksi vilpitön ja kaipaava vilkaisu teiltä – tiedättekö te, mitä se merkitsee 

Minun sydämelleni?”  

”Minun sydämeni jättää lyönnin välistä, kun te katsotte Minua sillä kaipauksella. En halua tehdä 

muuta, kuin kutsua teidät Minun tilaani, Minun käsivarsilleni, Minun sydämeeni. Teidän ei tarvitse 

kysyä, Rakkaat. Teillä on voimassa oleva kutsu, tulkaa vain.”  

”Kun te tunnette, että te olette pettäneet Minut, tulkaa. Kun te tunnette itsenne riemukkaiksi ja 

iloisiksi, tulkaa. Kun te tunnette itsenne yksinäisiksi, tulkaa. Kun te olette ikävystyneet, tulkaa. Ei 

yksinkertaisesti ole sellaista aikaa, jolloin Minä en odottaisi teitä. Teidän ikuisuudessanne ei ole 

minuuttiakaan, jolloin Minä en olisi toivomassa, katsomassa ja odottamassa, että te hylkäätte 

itsenne ja sen, mitä ikinä olettekaan tekemässä ja vain tulette Minun läsnäolooni.” 

”Mikä on paras tapa tulla Minun luokseni, te kysytte? Minä kerron teille – tulkaa Minun luokseni 

vilpittömyydessä. Tulkaa Minun luokseni juuri sellaisina kuin te olette. Kyllä, jos te tulette 

riemuiten ja Minua kiittäen, se on kaikkein täydellisin tapa. Mutta kun tulette Minun luokseni, kun 

katkeruus on saanut otteen sydämestänne… no niin, se voi olla ylistys-uhraus, mutta se ei ole 

rehellistä.”  

”Suoraan sanoen, Minä haluan teidän olevan rehellisiä. Minä haluan tavata teidät juuri siellä missä 

te olette. Jos te olette katkeria ja vihaisia, tulkaa, järkeilkäämme yhdessä. Jos te olette sillä 

tuulella, että te haluatte vain Rakastaa ja ihailla Minua, tulkaa, Minun sydämeni kaipaa teidän 

sielunne hellimistä. Voi, kuinka Minä rakastan kiitollisuutta, mutta Minä en odota täydellisyyttä 

teiltä. Minä en koskaan odota teiltä täydellisyyttä. Minä en koskaan halua teidän ottavan ilmettä 

tai asennetta, joka ei ole rehellinen, peittelevän jotakin, jonka Minä voin avoimesti nähdä.” 

”Minä tiedän sinun viitekehyksesi, Clare. Minä tiedän, että sinä lannistut, väsyt, ikävystyt ja uuvut 

loppuun hyvää tehdessäsi. Luuletko, että Minun luokseni tuleminen teeskennellyllä hymyllä 

miellyttää? Ei, Minä näen sinun sydämesi sisällön ja Minä mieluummin haluan, että sinä vuodatat 

ne ulos sellaisina kuin ne ovat ja yhdessä me tulemme järjestämään asiat.” 

”Tämä on virhe, jonka monet kristityt tekevät, kun he tulevat Minun luokseni. He eivät ole 

rehellisiä. Siispä, pikemmin kuin, että he avoimesti paljastaisivat Minulle sen, mitä he tuntevat – 

he odottavat. Mutta sillä aikaa, kun he odottavat, syöpä kasvaa. Minä olen ainut lääkäri, jolla on 

hoito teidän särkevään sydämeenne.”  

”Kun te viivyttelette, se antaa viholliselle enemmän aikaa vetää teidät pyörivään itsesäälin 

keitokseen. Mitä alemmas te menette, sitä pimeämpää on ja sen todennäköisemmin te tulette 

tekemään syntiä ja sen pidempi tulee toipumisaika olemaan. Minä haluan teidän tulevan Minun 

luokseni juuri sellaisina kuin te olette, ennen kuin te lankeatte yhtään syvemmälle. Pyydän! Minä 

olen Jumala, Minä olen todellinen joka suhteessa. Kuten on kirjoitettu, Minä tiedän, milloin te 

istutte, milloin te seisotte ja milloin te lankeatte. Kaikki on paljastettu Minulle. Mitään ei ole 

kätketty.”  

”Ymmärrättekö te sen, Minun Rakkaat? Mitään ei ole kätketty Minulta. Minä tiedän jo ennen kuin 

te tiedätte, mitä te aiotte tehdä. Hyväksynkö Minä sen? En aina. Etäännynkö Minä teistä? En 



koskaan!Niinä kiusausten hetkinä te tarvitsette Minua enemmän kuin koskaan ennen. Ei ole 

mitään, mitä Minä en ole nähnyt, ei mitään. Kuitenkin, Minä vetäisisin teidät nopeasti pois 

hankaluuksien tieltä ja pelastan teidät teidän virheittenne välttämättömiltä seurauksilta. Kyllä, jos 

Minä voisin, Minä nostaisin teidät pois hankaluuksien tieltä, koukaten teidät Minun hellille 

käsivarsilleni ja pidellen teitä sanoen… ”Vau! Se oli läheltä piti tilanne!” Itse asiassa, monesti Minä 

teen juuri niin. Minä teen teille mahdottomaksi tehdä syntiä.”   

”Mutta kuinka ikävää, Clare voi olla hyvin itsepäinen ja vaatii aika paljon johdonmukaista 

vastustusta pitää hänet poissa harmeista, kun hänen lihansa on ottanut aikamoisen palan 

suuhunsa ja laukannut tiehensä…” 

( Clare ) Joo… siihen minä olen syyllinen. Minä OLEN hyvin periksiantamaton Herran kanssa ja olen 

periksiantamaton oman tahtoni kanssa myös. Se osa minua täytyy kuolettaa.  

( Jeesus ) ”Joka tapauksessa, kun tulet takaisin oikeaan mielentilaan, sinä olet niin, voi niin 

vaitelias, kun tulet Minun eteeni. Sinä tiedät, että Minä olen odottamassa, mutta syyllisyydentunto 

silti työntää sinua poispäin yhä kauemmas ja kauemmas, kunnes sinä kaipaat Minua niin paljon, 

että et enää kestä.”  

”Sitten sinä huomaat… Minä olen ollut siinä koko ajan odottamassa sinua, juuri tässä. Koskaan 

Minä en ole poistunut viereltäsi. Minä puhun Clarelle teidän kaikkien puolesta, Minun Morsiameni 

– kaikilla teillä on hyvin samoja ongelmia Minun kanssani, ne ovat maailmanlaajuisia. Minä 

paljastan Minun sydämeni teille, Minä paljastan, mitä todella tapahtuu, kun te harhaudutte 

Minusta. Tehden sellaista, mitä Minä toivoisin, että te ette tekisi.  Minä teen niin, että te 

ymmärtäisitte Minua. Kyllä, Minä olen todella Jumala. Kyllä, Minä olen todella ihminen ja teidät on 

tehty meidän kuvaksemme. Minä en toivo, että te vieraantuisitte Minusta koskaan – ei edes 

sekunniksikaan.” 

”Suurin osa teistä on ollut tietämätön koko kristityn elämänne ajan, piiloutuen Minulta, kun te 

lankeatte, kun teidän tulisi juosta Minun luokseni. Luuletteko te, että on yhtään hetkeä, jolloin 

Minä haluan olla ilman teitä? Harkitsisitteko te häpeää, joka saa aikaan, että te kipitätte lähimmän 

kiven alle piiloon?” 

”Pyydän, ei enää. Minun käsivarteni ovat avoimet, Minun myötätunnollani ei ole rajaa ja Minä 

odotan teitä. Pyydän, tulkaa Minun luokseni ilman pelkoa ja yhdessä me tulemme parantamaan 

haavanne ja puhdistamaan teidät kaikista rikkomuksistanne. Älkää viivytelkö. Älkää antako 

viholliselle jalansijaa rakentaa linnoitusmuuria meidän välillemme. Ei, juoskaa Minun luokseni ja 

Minä vapautan teidät.”  

”Ja kyllä – Minä olen tässä kuuntelemassa, kun te tunnustatte ja kadutte. Mutta muistakaa… 

Minun hyvyyteni johdattaa teidät katumukseen ja Minun Armoni. Ja teissä ei ole mitään, tai ei ole 

mitään, mitä te olette tehneet, josta Minä en ole jo tietoinen.”  

”Siispä, tulkaa Minun luokseni, sanoen, että te olette pahoillanne – ja Minä tulen antamaan teille 

anteeksi. Ja Minä tulen kietomaan teidät Minun rakastavilla käsivarsillani. Siinä te tulette saamaan 

tarvitsemaanne voimaa jatkaaksenne ja ollaksenne tekemättä enää syntiä. Te TARVITSETTE sitä 

voimaa – ja Minä olen tässä antamassa sitä teille. Minä rakastan teitä. Muistakaa se aina. Minä 

rakastan teitä.” 


