
209. Jeesus puhuu käsittämättömästä Rakkaudesta 

MINUN KÄSITTÄMÄTÖN RAKKAUTENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 16. Joulukuuta, 2015.  

( Clare ) Tässä minä olen, Herra – uudella lelullani. (Koska tietokoneeni on liikkeessä, käytän tabletti-
tietokonetta)  

Jeesus vastasi… ”Se, että sinä olet tässä, on kaikkein ihmeellisin osa.”  

( Clare ) Ei – Sinä tarkoitat, että SINÄ olet tässä… haluatko taistella?  

( Jeesus ) ”Sinä tiedät vastauksen tuohon. Sinun kanssasi se on varmaa!”  

( Clare ) Oi, Herra, tuo ei ole reilua?  

( Jeesus ) ”Sanotko sinä, että Minä olen epäreilu?”  

( Clare ) En koskaan!  

( Jeesus ) ”No niin, sitten…”   

( Clare ) Olen tässä? Mitä on Sinun Sydämelläsi, Jeesus?  

( Jeesus ) ”Minun Rakkauteni sinua kohtaan ei koskaan lopu…”  

( Clare ) Minun Rakkauteni Sinua kohtaan on aina kasvavaa! Ja kasvavaa… ja kasvavaa!  

Herra, minä en vain ymmärrä, mitä Sinä teit, kun sirottelit Sinun vertasi Armoistuimelle?  

( Jeesus ) ”Minä en sirotellut sitä, Clare. Isä teki sen.”  

( Clare ) Vau. Se on jopa vielä ihmeellisempää. Kuvittele, Isä rakastamassa Sinua koko Hänen 
Sydämestään, tietäen, mitä Sinä kärsit, ottaen veren ja sirotellen sen Armoistuimelle. Oi, en voi edes 
kuvitella Sinua tekemässä sitä, Isää ja sanomassa ”Se on täytetty!” Oi, Herra, pohtia sen 20 jalan (6 
metrin) pudotusta Armoistuimelle… Herra, se on niin minun käsityskykyni yläpuolella. Olen heikko 
sisältä joka kerran, kun mietiskelen tätä uskomatonta ihmettä, joka on niin Sinun kaltaisesi.”  

( Jeesus ) ”Niin täydellistä.”  

( Clare ) Kyllä, niin perusteellisen täydellistä. Oi, Jeesus, en voi käsittää tämänkaltaista täydellisyyttä ja 
kuitenkin tiedän, että se on vain pisara Sinun käsittämättömistä ihmeistäsi.  

( Jeesus ) ”Katsohan, en voinut sallia lihallisesti ajattelevan ihmisen tekevän tätä löytöä. Sen täytyi olla 
harras palvelija. Sitä paitsi, ne, joita ei ollut kastettu ja annettu anteeksi heidän syntejään, reagoisivat 
välittömästi sillä tavalla, kuten reagoi nuori mies, joka auttoi häntä, sillä Minun voimani ja korkea-
arvoisuuteni säteilivät siitä paikasta. Clare, vei vuosia ja vuosia valmistella, murtaa ja muovata 
uudelleen, ennen kuin pystyin edes sallimaan hänelle tätä löytöä. Vuosia ja vuosia ja vuosia.”  

”Koska hän oli nukutuslääkäri, hänellä oli mahdollisuus monta, monta kertaa todistaa kuolemaa. Pyhä 
pelko lepäsi hänen sydämessään, hyvänlaatuinen pelko. Ikuisuuden todellisuus oli jotakin, jonka hän 
todisti omakohtaisesti, niin monia kertoja; se todella auttoi valmistelemaan hänen sydäntään.”  

”Kun Minä kuolin, Maa vavahteli ja repesi. Silloin Minä laskeuduin Sheoliin. Kun Sadanpäämies tuli 
takaisin ja työnsi keihään Minun ruumiini kylkeen, veri ja vesi pakkaantuivat ja odottivat poistuakseen 
vain luonnollisesti valumalla alas repeämään maassa. Enkelit asettuivat jojoon koko matkalle alas sitä 



repeämää maassa, Clare, koko matkalle. Mitään ei mennyt hukkaan. Se sinetöi sinun pelastuksesi, 
Minun Rakkaani, lopullisesti. Jos olisi tarpeen, Minä tekisin sen uudelleen, vain saadakseni sinut 
Minun kanssani Taivaaseen.”  

( Clare ) Herra, tämä on niin käsittämätöntä!  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Sitä se on myös Minulle, mutta se vain raapaisee Minun Rakkauteni pintaa – 
Rakkauden, jota Minä tunnen sinua kohtaan. Minä tunnen näin joka ikistä koskaan luotua ihmistä 
kohtaan. Ymmärrätkö? Lepraa sairastavaa, varasta, murhaajaa ja raiskaajaa kohtaan – 
epämuodostuneita, ilman raajoja syntyneitä vauvoja kohtaan, joskus he ovat kauhean irvokkaita ja 
heitä on kivuliasta katsoa. Oi, kuinka kallisarvoinen on sen epämuodostuneen pikku ruumiin sielu!”  

”Tiedätkö, että se sielu tulee sisään Pelastuksen mysteeriin sinun ja Minun kanssani ja kaikkien 
muiden Minun kuvakseni luotujen kanssa. Ei synteettisesti muotoiltujen, ihmisten näköisten 
kopioiden. Ei, niihin Minulla ei ole mitään osaa. Mutta nämä, jotka tulevat maailmaan 
epämuodostuneina, ovat ihmisen synnin tuotteita ja sellaisina ovat kärsimässä sen synnin seurauksia. 
He ovat hyvin erityisiä sieluja, syntyneet elämänmittaiseen kärsimykseen, mutta Taivaassa he tulevat 
loistamaan erityislaatuista kauneutta ja Minä saatan loppuun heidän ulkonäkönsä. Clare, nämä 
epämuodostumat ovat vihan kasvot, Saatanan vihan ihmiskuntaa kohtaan.”  

”Näistä kauhean epämuodostuneista kasvoista ja ruumiista, Saatana nauraa ja leveilee, kuinka rumiksi 
hän voi tehdä sen, minkä Minä olen tehnyt kauniiksi. Kuitenkin Minulle, nämä sielut ovat kallisarvoisia 
ja Minä tiedän, millaisiksi ne jonakin päivänä tullaan muuttamaan.”  

( Clare ) Siispä Sinä olet sanomassa, että nämä sielut ovat myöntyneet heijastavansa omien  
ihmistensä syntejä ja kärsiä syntien sovitusrangaistuksen heidän puolestaan?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein. Voitko nähdä, kuinka erityisiä he ovat?”  

( Clare ) Olen mykistynyt.  

( Jeesus ) ”Minä tiedän. Nyt, ota leposi.” 


