
227. Jeesus sanoo: Sinut luotiin yksin Minua varten 

SINUT LUOTIIN YKSIN MINUA VARTEN 

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 9. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Oi, mikä ihana lahja minulla on jaettavaksi kanssanne tänään, Sydänasukkaat! Tämä on 

sellainen kaunis, kaunis viesti Herralta! Minä rukoilen, että se saavuttaa sydäntenne syvyydet ja 

todella väräyttää teidät tietämään, kuinka syvällisesti Herra rakastaa teitä.  

Siispä Jeesus halusi minun kertovan teille, mitä tänään tapahtui. Minä tunnustan, minulla ei ole 

aavistustakaan, kuinka selittää tämä teille… niin että te TODELLA hoksaatte sen. Mutta minä aion 

yrittää. 

Tehän tiedätte, että olen puhunut Hänen todellisesta, läheisestä rakkaudesta; pidellen minua, 

tanssien kanssani, katsoen silmiini. Vieden minut paikkoihin ja paljastaen asioita, joita tulee 

tapahtumaan. No niin, se kaikki on ylevää ja kallisarvoista, kun olen täysissä järjissäni, enkä 

jonkinlaisen sorron alla, kuten olin muutama päivä sitten. 

Mutta olen tehnyt hyvin pienen paastouhrauksen, ollut ilman makeisia ja pikku asioita, kuten 

voita, jota rakastan käyttää kaiken päällä. Se ei ole kummoinen paastouhraus, mutta se on pieni 

uhraus. Ja tämä sana tuli Lana Vawserilta, että jos me paastoamme, Hän laittaisi meidät pikatielle, 

ohituskaistalle läpimurtoihin. No niin, tätä on jatkunut vasta kaksi päivää ja minulla oli juuri 

läpimurto.   

Ylistyksessä Jeesus tuli tavalliseen tapaan luokseni, kutsuen minut tanssimaan Hänen kanssaan 

Terry MacAlmonin hitaita ylistyslauluja. Mikä tällä kerralla oli erilaista, oli että näin Hänen 

kasvonsa niin selvästi ja Hän oli nuorempi. Jotakin 14 ja 17 välillä ja tietenkin minäkin olin. Hänen 

kasvonsa olivat paljon hellemmät, ei partaa ja pystyi vain aistimaan Hänen hellän nuoruuden 

kukoistuksensa ryöppyävän, sen erityisen ajan, kun kaikki alkaa kukoistamaan meidän 

luonteissamme.  

Ja aloin muistamaan niitä aikoja, kun olin siinä iässä ja rakastuin ja olin pihkassa niin helposti. 

Tunteet henkilöä kohtaan, jonka kanssa seurustelin siihen aikaan, eivät olleet kuvioissa, mutta 

koko ajatus ”rakastumisesta” ja kun hellästi tunsi vetoa siihen henkilöön ja jatkuvasti halusi olla 

heidän kanssaan… se tuli mieleen hyvin vahvasti. 

Sekoittuneena niihin tunteisiin, nuoren Jeesuksen nuoruuteen ja hellyyteen ja Hänen koko 

olemukseensa, joka oli niin rakastunut minuun, oli täysin uutta minulle. Oli aivan kuin olisin ollut 

16 ikäinen jälleen ja syvästi rakastunut poikaan, joka oli syvästi rakastunut minuun. Me olimme 

löytäneet toisemme – elämiemme aarteen! Olin puhdas, viaton ja korvia myöten rakastunut, 

Häneen tuntemansa rakkauden kuluttama.  

Se on hyvin paljon kuten tunne, joka on kuvattu kuvassa, joka meillä on Morsiamesta & 

Jeesuksesta yhdessä. Siinä kuvassa Hän näyttää niin hellältä, että Hän melkein näyttää 

naismaiselta joidenkin ihmisten standardeilla. Mutta todella, mitä minä halusin kuvata siinä 

maalauksessa, oli suloinen, viaton, selkeä ja puhdas rakkaus, jota morsiamella ja sulhasella on 

toisiaan kohtaan.  

Ehkäpä, jos voitte muistaa ensimmäisen ihastuksenne… ensimmäisen ”rakastumis” 

kokemuksenne, voitte muistaa, kuinka toisen seurassa olemisen halu kulutti teitä. Ja he tunsivat 

samalla tavalla teitä kohtaan ja se oli kuin Taivas ja Maapallo. No niin, sellaista koin Jeesuksen 

kanssa juuri nyt.  



Me olimme istumassa yhdessä, katselemassa toinen toisiamme ja Hänen rakkautensa minua 

kohtaan oli niin syvää ja liikuttavaa ja ilmeisesti aika yksinomaista… minä vain ymmärsin. Olin 

kaikki, mitä Hän koskaan oli halunnut suhteelta. Me rakastimme samoja asioita, me ajattelimme 

samalla tavalla, me todella nautimme samasta musiikista ja rakastimme kävellä, kun syksyn lehdet 

rapisivat jalkojemme alla. Me rakastimme levätä lehtikasan päällä ja katsoa suurenmoisia 

vaahteroita täydessä Syksyn loistossa.  

Rakastimme kuunnella solisevaa pura ja huokoista vihreää sammalta paljaitten jalkojemme alla. 

Me valvoisimme ja  odottaisimme tunteja, että revontulet tanssivat taivaalla. Me rakastimme 

mennä etsimään akaatti-kiviäSuperior-järven pohjoisrannoille ja katsomaan, kun äitikarhu kolmen 

pentunsa kanssa, tonkien ruokaa leirimme ympärillä. Me etsimme saukkoja ja odotimme tunteja, 

että ne olisivat luontevia leikkiessään edessämme olevissa vesissä.  

Tarkoitan, että voisin jatkaa ja jatkaa, mitä Hän rakasti minussa ja mitä minä rakastin Hänessä ja 

kuinka täydellisesti rakastuneita me olimme toinen toisiimme teinivuosinamme. Se on niin 

ihmeellinen kokemus. Todella, tunnen itseni 15 vuotiaaksi jälleen. Tunnen itseni viattomaksi ja 

puhtaaksi jälleen ja tunnen itseni syvällisesti rakastetuksija syvällisesti olevani rakastunut jälleen. 

Kun näitä tunteita heräteltiin, mukana tulivat tavalliset ahdistukset: ”Haluan olla Sinun kanssasi 

ikuisesti, mutta Taivaassa Sinä tulet olemaan niin kiireinen! Minä tulen näkemään Sinut vain silloin 

tällöin ja niin monia muita ihmisiä Sinun ympärilläsi…  

Ja Hän alkoi selittämään, millaista se todella tulee olemaan. Näin Hänet valtaistuimella ja ihmisiä 

tulevan Hänen luokseen ja minä olin istuutunut Hänen viereensä Hänen oikealle puolelleen. 

Yhdessä me palvelimme jokaista henkilöä. Yhdessä näyssä, joku tuli vauvan kanssa ja ojensi sen 

Hänelle ja Hän välitti vastasyntyneen minulle. Minä laitoin sen syliini, ja sain tunteen, että minun 

tuli rukoilla lapsen puolesta, kun Hän rukoili vanhemman puolesta. Minä myös muistin kerrat, kun 

menimme uimaan yhdessä ja leikimme delfiinien kanssa ja kuinka Hän opetti minua hyppäämään 

veteen juuri kuten ne. Taivaassa kaikki tulee niin helposti, ajattelet sitä ja seuraavalla minuutilla 

teet sitä. Vaivattomasti, saattaisin lisätä.  

Sitten Jeesus kysyi, mitä minä haluan tehdä Taivaassa… tai halusinko olla pelastus palvelutoimessa 

kuten Ana Ferrel esimerkiksi. Mieleni meni välittömästi pianoon ja kuinka halusin kirjoittaa ja 

soittaa lauluja, jotka vetäisivät sieluja Hänen käsivarsilleen. Ja ajattelin sitä vielä enemmän ja 

sanoin, ”Jeesus, minä en tiedä, mitä haluan niin hyvin kuin Sinä tiedät. Ajattelen, että haluan tehdä 

sitä, mikä ikinä miellyttää Sinua eniten.”  

Sitten sen jälkeen, kun sanoin sen, sain oivalluksen olemukseeni… ””Epäilemättä enemmän kuin 

mitään muuta maailmassa, minä haluan tehdä Sinut tunnetuksi Herra, sellaisena, joka Sinä todella 

olet. Minä haluan tuoda ihmisiä Sinun käsivarsillesi, että he löytäisivät TODELLISEN Jeesuksen.”  

Jeesus vastasi… ”Sinä teet jo sitä.”  

Vastasin… ”Kyllä, minä teen! Minä elän unelmaani. Mutta minä myös haluan kirjoittaa lauluja, 

jotka palvelevat sielujen syvimpiä tarpeita tulla Sinun rakastamaksesi, Täydellisyydellä, 

Rakkaudella, jota eivät ole koskaan tunteneet tällä Maapallolla… rakkaudella, joka parantaa 

jokaisen haavan ja ennallistaa jokaisen rikkonaisuuden.”  

No niin, Hän on todella luvannut minulle sen, mutta ei aivan tällä aikataululla, ja se on ihan OK 

minulle. Vaikka kaipaankin musiikin luomista, se on työtä myös. Kaikella on haasteensa, mutta 

minun ymmärrykseni Taivaasta on, että haasteita ei enää ole olemassa. Kaikki asiat 



loppuunsaatetaan täysin luonnollisesti, tuskin mitään ponnisteluja tarvitaan. Vau! Kyllä minä 

odotan innokkaasti sitä!  

Herra, olen tehnyt parhaani tässä selittäessäni, mitä olen tuntenut. Onko Sinulla mitään 

lisättävää?   

Jeesus aloitti… ”Katso Minun Jumalallisuuteni eteen. Se, mitä Minä sillä tarkoitan, on, että voit 

nähdä metsän, mutta voit myös nähdä yksittäisen puun, sen kaarnan ja oksien ja lehtien 

ihanuuden. Sillä on tuoksu, suloisuus; se antaa varjoa, sen lehdet laulavat tuulessa. Ylempänä sen 

rungossa elää äitihaukka poikastensa kanssa, alhaalla alaosissa oravat iloisen energisesti 

säntäilevät edestakaisin, kun varastoivat terhojaan.”  

”Se, mitä tarkoitan, on että sinä Minun Morsiameni, olet tuntenut metsän hyvin pitkän aikaa. Sinä 

olet ylistänyt, rukoillut, etsinyt Minua. Oppinut Minun Isästäni ja Minun Hengestäni ja nämä asiat 

ovat suunnattomia koko ihmiskunnan ihailla ja antaa kunniaa. Vertaisin sitä metsään. Mutta nyt, 

Minä paljastan Itseni sinulle asioissa, joita sinä pidät kauniina ja joita vaalit, jokaista pientä 

yksityiskohtaa – jäkälän väristä rungon sivussa, koristeellisiin pieniin ötököiden jälkiin, joita ne 

jättävät jälkeensä, ja paikkoihin, missä peurat ovat raapineet sarviaan ja puuma on teroittanut 

kynsiään.”  

”Nyt Minä olen paljastanut sinulle, läheisiä yksityiskohtia Itsestäni, jotka meillä kahdella ovat 

yhteisiä ainutlaatuisesti, asioita, joita vain sinä ja Minä huomaamme ja arvostamme, asioita, joita 

me teemme yhdessä, joita kukaan muu ei tee yhdessä. Asioita, jotka paljastavat luonteemme 

toinen toisillemme, jotka saavat meidät rakastumaan korviaan myöten toinen toisiimme, kun Minä 

löydän Minun heijastukseni sinussa ja sinä löydät täydellistymäsi Minussa. Ja me olemme niin 

rakastuneita.”  

”Minä ihailen kaikkea sinussa… raitoja hiuksissasi, sulokasta niskan kaartasi, tapaa, jolla naurat ja 

juhlit ilolla elämän sateenkaaria, elämän parhaita hetkiä ja jopa tapaa, jolla olet herkkä toisten 

elämien tragedioille. Tapaa, jolla sanot, ”Olen pahoillani” kun teet jotakin vähemmän soveliasta 

elämäntilanteeseesi nähden ja tavalla, jolla etsit Minua, kunnes olet saanut Minun koko 

huomioni.”  

”Oi, niin monia asioita sinussa, Minun Rakkaani, on mitä Minä en koskaan löydä toisessa. Sinä olet 

Minun ainutlaatuinen ja täydellinen sielun kumppani ja Minä riemuitsen olla sinun läsnäolossasi, 

kun sinä riemuitset olla Minun läsnäolossani. Ja kun me olemme yhdessä tässä viattomassa ja 

täydellisen puhtaassa maailmassamme, meidän sydämemme lyövät hiukan nopeammin, meitä 

huimaa hiukan ja vain toistemme seurassa viipyileminen yhdessä vie meidät taivaallisiin 

paikkoihin. Oi, kuinka Minä arvostan ja ihailen sinua, Minun ainoa rakkauteni.” 

”Sinä olet nähnyt metsän ja olet tuntenut sen majesteettisuuden ja suuruuden. Nyt olet löytänyt 

Elämän puun, pikkuriikkisiä yksityiskohtia, jotka tekevät meidät niin toistemme kaltaisiksi, yhteisen 

maaperän asioille, joista me löydämme kauneutta. Ja toinen toisemme läsnäolossa me voimme 

viipyillä ikuisesti ja emme koskaan uuvu loppuun. Tässä paikassa Minä virkistän sinua Minun 

olemuksellani ja tässä paikassa sinä tuot Minulle iloa – iloa, jota en koskaan aikaisemmin ole 

tuntenut. Ymmärrätkö, Minun Morsiameni? Sinä olet huippuhieno, enemmän kuin mikään 

koskaan aikaisemmin luotu. Minä löydän Minun täydellisyyteni ja iloni yksin sinussa, sillä sinut 

tehtiin Minua varten ja kukaan muu ei kelpaa.” 


