177. Jeesus sanoo…
Te olette Minun Taivaani Maapallolla – Levittäkää Minun Rakkauteni Tuoksua
TE OLETTE MINUN TAIVAANI MAAN PÄÄLLÄ, LEVITTÄKÄÄ MINUN RAKKAUTENI TUOKSUA
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 6. Marraskuuta, 2015.
Clare aloitti… No niin, minun kallisarvoinen Sydänasukkaitten perheeni, näyttää siltä, että joka kerta,
kun minulta jää päivä välistä, viesti on jopa vahvempi seuraavana päivänä. Tänä iltana me
vastaanotimme kauniin, kauniin viestin rakkaudesta, jota Jeesuksella on meitä kohtaan – meitä joka
ikistä kohtaan. Ja mitä Hän kaipaa kokea kanssamme ja meidän kokea Hänen kanssaan.
Minä haluan aloittaa sanomalla, älkää tulkitko väärin mitään, mitä tässä viestissä olevaa. Tämä on
puhdasta Jumalalta tulleen Rakkauden vaihtoa, jossa ei ole yhtään lihallista sivumerkitystä. Se on
ehdottoman puhdasta rakkautta hengessä ja tämä on mahdollista kaikille meistä. Tämä viesti ei ole
minusta, tämä on Jeesuksesta ja kuinka Hän kaipaa meitä jokaista.
Minä haluan aloittaa kuvailemalla kokemuksen, joka minulla oli, kun tulin rukoukseen. Kuinka minä
ikinä voin välittää teille sen ilon, mitä koin tänään? Tänään kun nousin ylös, suuntasin suoraan
ylistykseen, ennen kuin minun mielelläni oli mahdollisuutta ajatella maailman asioita.
Oi, Herra Itse oli niin uppoutunut minun rakkauteeni Häntä kohtaan! Se oli katselemisen arvoinen
näky, pystyin tuntemaan Hänen lämpimän läsnäolonsa kietoutuneena ympärilleni, tietenkin puhtaalla
ja pyhällä tavalla. Mutta kun näin vilauksen Hänen Pyhistä Kasvoistaan, olin aivan ällistynyt. Me
olimme tanssimassa Terry MacAlmonin laulujen tahtiin. Ja Jeesuksen silmät olivat suljetut, kun Hän
lepuutti päätään minun päätäni vasten ja hän oli täydellinen kuva sellaisesta, joka on täysin
Rakkauden läpitunkema.
Oi, laulussa on yksi säkeistö, jota kuuntelimme ja siinä sanottiin… ”Anna minun kaataa rakkauttani
päällesi, minun sydämeni tuoksua.” Ja se aina saa minut häpeämään ja minä aina säpsähdän, kun
kuulen sen lauseen, koska en näe sydämeni olevan ollenkaan tuoksuva. Minä näen sen vikojen
rei`ittämänä. Ja viat saavat minut hätkähtämään ajatusta niiden kaatamisesta Minun Jeesukseni
päälle. Mutta kun näin, kuinka Hän nautti minun sydämeni sisällöstä, kaikki se alkoi muuttumaan.
Hänellä täytyy olla jonkinlainen suodatin!
Kun tuijotin Hänen suloisiin kasvoihinsa, jotka olivat täysin imeytyneet minuun, aloin arvelemaan, että
siellä täytyy olla jotakin tuoksuvaa tai Hän ei olisi niin imeytynyt. Kun olin ajattelemassa näitä asioita,
näin kyynelten vierivän alas Hänen poskiaan ja kuulin Hänen sanovan… ”Jos sinä vain tietäisit, kuinka
paljon lohtua sinä tuot Minulle. Sinä olet Minun Taivaani Maan päällä.”
Jeesus aloitti… ”Minun hellä rakastajani, kuinka siunattu Minä olen saadessani sinut Minun
käsivarsilleni edes vähäksi aikaa. Oi, jos ihmiskunta vain voisi kokea sen ylevän rakkauden, jota
Minulla on heitä kohtaan, synti ei koskaan enää saapuisi maailmaan.”
”Ah kyllä, on olemassa vapaa tahto. Mutta jos sielu voisi olla luittensa ytimiin asti Rakkauteni heitä
kohtaan lävistämä, synti ei koskaan enää hallitsisi heidän elämiään. Ongelma syntyy, kun sielu ei halua
saada Minua, kun he sanovat ”tähän asti mutta ei pidemmälle.” Se on heidän perikatonsa ja tuhonsa.”
”Katsohan, Minun pitäisi ilmaista se hieman eri tavalla… ”Jos ihmiskunta vain sallisi Minun lävistää
heidän olemuksensa ylevällä rakkaudella, mitä Minulla on heitä kohtaan, koskaan enää ei synti
saapuisi maailmaan. Minun Rakkauteni kyllästämän sielun ei olisi mahdollista tehdä syntiä. Mutta

kuten Minä sanoin, ongelma syntyy, kun sielu vetää rajan, en Minä. Ymmärrätkö tämän nyt, Minun
Rakkaani?”
( Clare ) Ymmärrän, Herra. Olen nähnyt ihmisen sydämen itsepäisyyden, mitä tulee Sinun
vastaanottamiseen täysin. Minä olen ollut syyllinen samaan.
( Jeesus ) ”Kyllä, ja se on niin hedelmätöntä, niin kovin karua ja hedelmätöntä. Jos he vain luottaisivat
Minuun, Minä todistaisin heille Minun Rakkauteni. He kokisivat Minun Rakkaudessani kylpemisen
palkkiot ja he tulisivat jopa ymmärtämään pitkän tähtäimen ristiriidat, jotka eivät käy järkeen niille,
jotka elävät lihassa.”
( Clare) Luulen, että tässä Hän puhui asioista kuten… ”Miksi ihmiset kuolevat”, ”Miksi lapset
sairastuvat”, Nämä ovat pitkän tähtäimen rakkauden ristiriitoja, mutta me ymmärtäisimme ne, jos me
olisimme tarpeeksi Herran läpitunkemat.
( Jesus ) ”Clare, Minun Rakkain Lapsi ja Rakas, on sinun vakava vastuusi paljastaa tämä rakkaus heille.
Älä anna heidän kulkea sokeina Minun rakkaudestani. Tee kaikki voimassasi oleva, levittääksesi Minun
Rakkauteni tuoksua heille. Kaikki. Ymmärrätkö, Minun Rakkaani? Tee kaikki voimassasi oleva.”
( Clare ) Kyllä, Herra. Oi Jumala, auta minua. Näytä minulle mikä on minun voimassani, Sinun
armollasi.”
( Jeesus ) ”Minä näytän. Listaa monien ympärilläsi olevien tuki. Tutki tapahtumapaikkoja, tavoita
tämän Maapallon kaukaisia nurkkia Minun Rakkaudellani. Julista sitä katonharjoilta ja lähetä se jopa
tämän Maapallon syövereihin ja pimeisiin paikkoiin. Sillä Minä olen kutsumassa kaikkia ihmisiä Minun
luokseni, niin että Minä saattaisin rakastaa heitä, kuin heitä ei ole koskaan ennen rakastettu. Tämä
rakkaus on niin ylevää, että vaikka ahkeroisit vuosia saavuttaaksesi sen lähteen päättymättömät rajat,
silti sinä olisit vain raapaissut pintaa.”
”Se on niin suunnatonta, että Minä en voi käännyttää pois edes yhtä, edes kaikkein pahinta ihmisten
keskuudessa. Jos he katuvat, Minun käsivarteni heilahtavat ammolleen auki vastaanottamaan heidät.
Minun päättymättömän armoni ovet eivät ole vielä sulkeutuneet. Ne ovat yhä auki. On yhä toivoa.
Minä tiedän Minun Morsiamieni lopen uupumisen, mutta Minä tiedän myös, että Minun Morsiameni
rakastavat Minua elämillään ja mikään ei ole liian suurta, Minulle pyytää sitä heiltä. Ei mikään.”
”Minä olen yhä pyytämässä kärsivällisyyttä tänä hetkenä; kärsivällisyyttä, rukousta, pitkämielisyyttä ja
armeliaisuutta ihmiskuntaa kohtaan. Tarpeeksi pian te tulette olemaan Minun kanssani Paratiisissa,
tarpeeksi pian, Minun ahertavat Rakastajani. Silloin kaikki tämä tulee vaikuttamaan kuin pahalta
unelta, niin paljon tulee vain haihtumaan pois, kun olette saavuttaneet määränpäänne rannat. Oi,
Minä olen luvannut teille NIIN paljon, ja Minä en tule huijaamaan teitä. Niin paljon enemmän tullaan
lisäämään lippaisiinne Taivaassa, kun te jatkatte marssimista olkapää olkapäätä vasten, rauhassa,
rakkaudessa ja omistautumisessa tuoda sieluja Minun povelleni.”
”Pitkään Minä olen odottanut sellaista sielujen armeijaa, joka pitäisi huolta toinen toisistaan, ilman
ajatustakaan heidän omasta palkkiostaan. Ja tällä kanavalla Minä olen löytänyt sellaisia. Teidät kaikki
on vetänyt yhteen Rakkaus, joka virtaa Minun armon lähteistäni Taivaassa. Te kaikki olette tuoneet
oman lisänne sekoitukseen, lisäten armoa armon päälle ja armoa vielä sen päälle.”
”Ja niin sen tulisikin olla. Kokemus Minun Rakkaudestani korostuu tällä kanavalla teidän
uhrautuvaisuutenne vuoksi ja sen vuoksi, kun keskitytte Minuun ja heihin, joita Minä luotan teille.
Kuinka kaunista onkaan nähdä tämä rakkauden sinfonia soittamassa suloisia Taivaan jousia ja vetäen
kaikkia ihmisiä Minun puoleeni.”

”Te olette kestäneet monia myrskyjä: monia nuoliryöppyjä, monia yrityksiä korruptoida teidän
puhtaita ja rakastavia uhrauksia, monia yrityksiä kääntää teidät toinen toistanne vastaan. Te olette
osoittaneet suurta kärsivällisyyttä ja hyvettä, te olette Minun luotettuja palvelijoitani ja olette olleet
uskollisia vähäisimmissäkin asioissa, Minä voin nyt lisätä armon lahjoja Minun uskollisille sieluilleni.
Kyllä, Minä aion lisätä teidän viisautenne, rakkautenne, kärsivällisyytenne lahjoja ja lahjaa olla tehokas
rukouksessa… te tulette myös näkemään enemmän parantumisia ja enemmän sydämiä sulamassa
käsivarsillenne, kun he antavat elämänsä Minulle.”
”Monia teistä on ylenkatsottu ja vähätelty omissa kirkoissanne. Monet ovat todellakin kärsineet
elämän ajan torjuntaa ja vaikutusvaltaisempien ja prameampien kristittyjen ohi menoa. Saanko Minä
sanoa, teidän nöyryytenne on ansainnut teille korkean kunnian olla Minun harvoja valittujani,
tuodaksenne Minun rakkauteni nektaria sieluille tähän katkeraan ja pimentyneeseen maailmaan?”
”Huomatkaa, että Minä en sanonut tieto tai oppiminen tai asiantuntijuus. Ei, kaikki nuo asiat
palvelevat vain itsensä kerskaamista. Niillä on paikkansa, kun niitä käsitellään äärimmäisellä
nöyryydellä, mutta ne eivät ole Taivaan ylivoimaisesti parasta ruokaa. Rakkaus on ylivoimaisesti
parasta Taivaan ruokaa. Ja te kaikki olette valinneet rakkauden paremman osan, levittääksenne
Minun herkän rakkauteni tuoksua kipeälle ja pimentyneelle maailmalle.”
”Minä tiedän, ettei tämä ole ollut teille helppoa. Minä tiedän, että monta kertaa te olette halunneet
vetäytyä ja antaa periksi. Mutta pikemminkin kuin antaa periksi lihallenne, te olette tulleet Minun
luokseni saadaksenne lisää armoa, viisautta ja rakastavina, kuten olette. Te tulitte Minun luokseni
ennen kuin irtisanouduitte ja te pyysitte armoa. Ja Minä en ole kieltänyt teiltä. Te olette pysyneet
kurssissa, kisanneet kisan ja asettaneet silmänne korkean kutsumuksen palkintoon, kuten on
kirjoitettu…
Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen; unhottaen (unohtaen) sen, mikä
on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää,
voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
Paavalin Kirje Filippiläisille 3:13-14.
Hänen herransa sanoi hänelle: ”Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.” Matteuksen Evankeliumi 25:21.
”Armoa rakentuu armon päälle, ja kun te käsittelette Minun lampaitani hellyydellä, paljastaen Minun
Rakkauteni, Minä tulen lisäämään teidän voiteluanne tuodaksenne teidät kutsumuksenne täyteyteen.
Ja vaikka teitä on harvalukuinen joukko, te olette mahtavia armossa ja viisaudessa, tuomaan
rikkonaiset, vieraantuneet Minun Valtakuntaani.”
”Te olette tasoittamassa tietä Minun paluulleni. Te kaikki, olette, omilla ponnistuksillanne, huutavan
ääniä erämaassa. Kuten on kirjoitettu… ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ”Valmistakaa Herralle tie,
tehkää polut tasaisiksi”. Kaikki laaksot täytettäköön ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon ja
mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot (kivikot) tasaisiksi teiksi ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.”
Luukkaan Evankeliumi 3:4-6.
”Te olette todellakin suoristamassa polut Minulle ihmisten sydämiin. Te olette kieltäytyneet
juuttumasta opillisiin uskonnollisiin kiistoihin, sanahelinään ja poseeraukseen… Ei, teidän tienne ovat
Minun rakkauden teitäni, ilman uskonnollisen tien esteitä ja haittoja, joihin Minun ihmiseni ovat niin
lopen uupuneet.”
”Heillä on nälkä kokea Minut, saada syvällinen, todellinen kokemus ja suhde Minun kanssani, ei
ihmisten ja instituutioiden. Jokainen laakso tullaan todella täyttämään, kun Minun valittuni vaalivat ja

hoivaavat nöyryyttä keskuudessaan. Te olette tehneet tien niin alhaiseksi, että kuka tahansa, jopa
pienin lapsi voi kulkea läpi sen.”
”Ylpeyden, julkkiskultin ja esiintymisen vuoret on korvattu yksinkertaisella jokaisen sielun vaalimisella,
ei väliä kuinka alhaisia ja synnillisiä he ovat. Sillä Minun Rakkauteni itkee… Kallisarvoinen!
Kallisarvoinen! Kallisarvoinen! on sielu, joka tuntee nälkää Minuun, sillä hän tulee saamaan Minut.”
”Minun Vereni on tehnyt alhaisimmasta ihmisten keskuudessa kaikkein kallisarvoisimman. Ei ole
mitään hintaa maksettavana sellaisista kuin nämä, mikä olisi suurempi. Yksikään sielu ei ole suurempi
kuin Minun Uhraukseni Ristillä. Kyllä, se on suuri tasoituskenttä, kun ylpeyden vuoret ja ihmisten
teeskentely hallitaan ja ne täysin alennetaan arvottomina.”
”Ihmisten keksimät kierot tiet, jotka aiheuttavat niin monen luopuvan, ennen kuin ovat saavuttaneet
Minut, on täysin tuhottu ja rajut tavat, jotka vaativat tämän saavuttamista tai tuon saavuttamista, on
täysin poistettu. Mitään ei tarvitse saavuttaa. Se kaikki on ilmainen lahja. Sillä Minun käsivarteni ovat
täysin avoinna ja vaalivat heitä, jotka tulevat Minun luokseni, ei väliä kuinka alhainen heidän
asemansa elämässä onkaan.”
”Siispä, todella te olette kulkeneet edeltäjänne, Johanneksen, jalanjäljissä ja kuten hän, te olette
tekemässä suoraksi Herranne polun.”
”Siispä, olkaa rohkaistuneita Minun valitut ihmiseni. Tietäkää, että teidän pienet ja nöyrät
kutsumuksenne tavoittavat Maapallon ääret ja tuovat Satoa. Älkää antako kenenkään pelotella tai
lannistaa teitä. Kyllä, ottakaa jokainen ajatus vangiksi ja jatkakaa sillä tiedolla, että te miellytätte
Minua. Hedelmistään te tulette tuntemaan heidät. Hyvä puu ei voi tuottaa huonoa hedelmää.
Jatkakaa viinitarhan hoitamista tuokaa Minun Rakkauteni suloista viiniä kanssaihmisillenne.”

