
62. Jeesus sanoo… Teillä ei ole Aavistustakaan,  

kuinka te lohdutatte Minun Sydäntäni Rakkautenne Tuoksulla 

TEILLÄ EI OLE AAVISTUSTAKAAN, KUINKA TE LOHDUTATTE MINUN SYDÄNTÄNI RAKKAUTENNE 

TUOKSULLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clare, 2. Toukokuuta, 2015.  

Clare aloitti… Tänä iltana, kun tulin ylistykseen soittaen ”Jeesus, Pyhä Jeesus”, minä katselin 

Herraa orjantappurakruunussa, kärsivänä. Todella Hän oli kärsimässä, jopa kyyneleet vierivät alas 

Hänen poskiaan. 

Antaen laulun soida uudelleen ja uudelleen, ajelehdin suloiseen unelmointiin Herran kanssa, 

minun otsani painautui Hänen partansa alle. Aina silloin tällöin meidän silmämme kohtasivat ja 

kaikki oli tyyntä ja rauhallista. Kun laulu toisti itse itseään, aloin nähdä, että Hänen kärsimyksensä 

lievittyi ja Hänen Päätään ympäröivä kipu oli alkamassa hävitä ja Hänen silmissään oli näkyvissä 

ilon tuike.  

Kerroin Ezekielille, mitä oli meneillään ja hän sanoi… ”En usko, että tiedämme, kuinka paljon Herra 

kärsii meidän kanssamme, kuinka monta kertaa Hän itkee meidän kanssamme.” Ja sitten Jeesus 

alkoi inspiroida minua tällä viestillä…  

( Jeesus ) ”Älkää koskaan aliarvioiko voimaa Jumalanne lohduttamisen takana. Tiedättekö 

sydänsurujen määrän, mitä Minun täytyy kärsiä joka päivä ja kun Minä tulen teidän sydämenne 

valtaistuinhuoneeseen ja löydän teidät odottamassa Minua, vain kaivaten olla Minun kanssani… oi 

te ette voi kuvitella, kuinka te valaisette Minun Sydämeni.”  

”Minun Morsiameni, vaikka teitä ei olekaan vielä täydellistetty tällä Maapallolla, se ei tarkoita, 

ettenkö Minä voisi saada lohdutusta teiltä. Teidän hellä kiintymyksenne Minua kohtaan lievittää 

Minun Sydämeni poltetta sieluja kohtaan, jotka kärsivät silkkaa kidutusta ja sieluja kohtaan, jotka 

ovat täysin kääntäneet selkänsä Minulle. Molempia ääripäitä Minä kohtaan päivästä päivään ja 

molemmat ääripäät särkevät Minun herkän sydämeni.”  

”Ja kun Minä tulen kotiin Minun odottamassa olevan Morsiameni luo, hänellä ei ole muuta kuin 

lohdutusta Minulle, hitaasti mutta varmasti päivän kivut alkavat kadota ja Minä löydän Minun iloni 

hänen käsivarsiltaan.Clare on oikeassa – Minä kaipaan Minun Morsiameni tulevan Minun luokseni 

agendalla, jossa ei ole mitään muuta kuin kuulla Minun puhuvan ja olla Minun läsnäolossani, 

ylistää Minua ja istua hiljaa Minun vieressäni. Hänen sydämensä virkistävät vedet ovat kuin 

virtaava puro, jota ympäröivät puutarhat, jotka hennosti tuoksuttavat ilmaa ja vesipurot laulavat 

Minulle… hänen ylistyksensä ja rakkauden ajatuksensa… tanssivat ilmassa Minun ympärilläni, 

ylistyksen suloinen aromi.”  

”Ja siellä me istumme yhdessä hellien vetten varrella, pesten pois päivän syöpymät toistemme 

elämistä. Hän tyynnyttää Minua ja Minä vastalahjaksi tyynnytän häntä. Hänen rohkaisunsa 

lohduttaa Minua ja Minun lohduttaa häntä. Yhdessä me ajelehdimme tässä stressivapaassa 

vyöhykkeessä, joka on vahvasti täynnä rakkauden tuoksua. Oi, kuinka Minä toivon, että minun 

Morsiameni saapuisivat tähän paikkaan, tähän lohdun vyöhykkeeseen, tähän hellien ilonaiheitten 

puutarhaan, missä kaikki toiminta ja päivän rumuudet jäävät kauas taakse ja Minun poskeni hellä 

hyväily sanoo enemmän, kuin edes sinfonia voisi ilmaista.”  

”Minä olen syvästi otettu, Minun Morsiameni, teidän omistautumisestanne Minulle, teidän 

halustanne Minua kohtaan ja siitä, että olette poissulkeneet maailman ja sen houkutukset. 



Maailmassa, joka on niin ihmisten tekemisten haltuun ottama, te olette harvinainen puutarha 

eksoottisella planeetalla, joka on jossakin, vielä ihmisen koskematon.” 

”Tätä Minä kaipasin ja etsin Aatamin ja Eevan kanssa, mutta voi kauhistus, kaiken hyvän Pilaaja 

teki ryöstöretken ja turmeli heidät. Mutta ikuisuudessa ei enää tule olemaan mitään jälkeä 

löydettävissä pahasta ja Minulla tulee olemaan Minun voittoisa luomakuntani Minun edessäni, he, 

jotka valitsivat Minut ennen kaikkea muuta, jopa elämää itseään.”  

”Pyydän, Minun poikani ja tyttäreni, älkää epäröikö tulla Minun läsnäolooni tällä tavalla. Tarjotkaa 

Minulle sydämenne Minun lepäämispaikakseni. Tarjotkaa Minulle hellä huolen katse, että Minä 

unohtaisin ihmisten paatuneen välinpitämättömyyden. Antakaa Minulle levonpaikka, jonka koko 

Minun luomakuntani olisi pitänyt antaa Minulle. Tuokaa Minut sydäntenne puutarhaan ja hoitakaa 

Minun haavojani.” 

”Koskaan te ette tule tietämään rakkautenne voimaa parantaa Minun särkevää Sydäntäni, ennen 

kuin te kykenette näkemään sen, mitä Minun täytyy nähdä Maapallolla. Sitten te tulette 

ymmärtämään sen suunnattoman eron, mitä te teitte lesken rovollanne. Siihen asti, pyydän, 

muistakaa tulla Minun läsnäolooni ylistyksessä ja sydämenne lohduttavalla tuoksulla.”  

”Te olette Minun ja Minä Olen Teidän. Ja niin on ikuisesti. Minä siunaan teidät nyt silmillä nähdä 

ero, jonka olette tehneet Minun maailmaani.” 


