
230. Jeesus sanoo… Te olette Minun Päiväni Kohokohta…  
Oi, kuinka te lohdutatte Minun Sieluani 

TE OLETTE MINUN PÄIVÄNI KOHOKOHTA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 13. Tammkuuta, 2016.  

( Clare ) Olkoon Herran kallisarvoinen siunaus kaikkien teidän kanssanne, Sydänasukkaat.  

Jeesus aloitti… ”Kun tulette kuuntelemaan Minua, ettekö tiedä, että Minä kaipaan teidän kuuntelevan 
jopa enemmän, kuin te kaipaatte kuunnella? Mutta te lähestytte Minua aivan kuin Minä tekisin teille 
palveluksen. Kuunnelkaa Minua, Minun Morsiameni. Minä kaipaan teitä Jumalallisella kaipauksella, 
jota te ette koskaan voi ymmärtää.”  

”On aivan kuin Minä metsästäisin hyvin ainutlaatuista aarretta. Minä etsin kaikkialta. Minä etsin 
kaikkialta, Maapallon jokaisesta mahdollisesta niemestä ja notkosta tätä aarretta. Minä etsin sitä 
Maapallon ja valtamerien syvyyksistä, vuorten huipuilta, laaksoista, kaupungeista, pikku kylistä, 
jatkuvasti etsien tuiketta pilkistämässä esiin tältä Maapallolta, joka on niin kääritty pimeyteen.”   

”Sitten Minä näen yhden… sielun, jolla on nälkä tuntea Minut, sielu, joka on liekeissä, sielu, joka palaa 
tässä pimeydessä ja vain Minä havaitsen hänen valonsa.”  

”Ja Minä pyydän Minun Isältäni, ”Pyydän, Isä, käännä tämän kallisarvoisen sydän Minun puoleeni, niin 
että Minä voin puhua hänen kanssaan. Saa aikaan, että hän tavoittaa Minua”.”  

”Ja hänen sielunsa värähtää, mutta ei koskaan ajatuksella, että Minä haluan hänen seuraansa. Ei, hän 
ajattelee vain itseään, ”Kurja kun olen, anna minulle Armoa, Jumala ja lähetä minulle merkki Sinun 
läsnäolostasi elämässäni.” Koskaan hän ei hetkeäkään kuvittele, että hän saattaisi puhua Minun 
kanssani, kasvoista kasvoihin. Siispä, pitkä prosessi alkaa. Hän vakuuttuneeksi saamisensa prosessi, 
siitä että Minä kaipaan hänen seuraansa.”  

”Ja kun Minä sinnittelen saadakseni hänen huomionsa, hän sinnittelee etsiessään Minua ja paholaiset 
tulevat mukaan ja yrittävät jokaista ajateltavissa olevaa taktiikkaa ryöstääkseen hänet Minun 
todellisuudestani. Ja heidän kaikkein menestynein taktiikkansa on ”Sinä et ole sen arvoinen, sinä et 
ole profeetta etkä pappi. Sinulla ei ole kuninkaallista verta, sinä olet arvoton.” Ja hän uskoo sen!”  

”Mutta sitten Minä kiilaan väliin ja kerron hänelle, ”Minun Kultaseni, sinun arvosi on Minun vereni, 
jonka Minä vuodatin sinun puolestasi. Sinun arvosi on juuri Minun elämäni, joka annettiin sinun 
puolestasi Golgatalla. Ymmärrätkö? Minä kuolin sinun puolestasi.” Ja hitaasti hän kääntää toivonsa 
Minun puoleeni, päivittäin voittaen jalansijaa kiduttavilta valehtelijoilta. Minun armoni avulla hän 
kohtaa Minut ja ottaa Minut vastaan sydämeensä ja me asumme toinen toistemme kanssa.”   

”Ja Minä löydän Minun iloni hänen askeltensa äänestä, kun hän kiiruhtaa tapaamispaikkaamme ja 
siellä Minä vuodatan Minun sydämeni hänelle ja hän juo Minun oman sieluni elävistä vesistä ja hän 
virkistyy. Päivittäin me kasvamme yhdessä. Päivittäin Minä etsin häntä. Hän etsii Minua, huolimatta 
jokaisesta pahan juonesta, jotka etsivät kuinka sammuttaa rakkautemme toinen toisiamme kohtaan, 
Minun armoni kautta meidän sydämemme ja sielumme yhdistyvät.”  

”Ja hänestä tulee Maapallon timantti nastoitusta, joka rikkoo tiiviin pimeyden ja loistaa joka 
puolelleen… mutta erityisesti Minulle. Minä nautin hänen valostaan ja hänen läsnäolossaan 
olemisesta.”  



”Ah, kyllä, tämä on Minun Rakkaussuhteeni sellaisen kanssa, jota he kutsuivat ”arvottomaksi”. Hän 
uhraa itsensä Meidän Rakkautemme alttarille ja kantaa Minun kanssani kuolevan ihmiskunnan 
taakkaoja. Hän virkistää Minun sieluani. Hän voitelee Minun lopen uupuneita silmiäni omistautumisen 
salvalla. Hän pesee Minun jalkani kyyneleillään, hellästi hoitaen Minun haavani sydämensä 
vilpittömyydellä.”  

”Oi, lapset, lapset, ettekö te tiedä, kuinka kallisarvoisia te jokainen olette Minulle? Te tulette Minun 
luokseni kerjäten Minua vierailemaan teidän luonanne – ettekö te näe, että Minä olen kerjäläinen? 
Minä olen Hän, joka odottaa huomioitanne, toivoen ja odottaen teidän uskovan, että Minä haluan 
teidän seuraanne.”  

”Ja mitä tekevät pahat? Kaiken voitavansa lannistaakseen tämän suhteen… puolisoitten 
mustasukkaisuudesta, valheisiin arvottomuudesta, valheisiin Minun luonteestani, että Minä olen 
kuuro tavallisille sieluille, häiriötekijöille, sairaudelle ja keskeytyksille, jotka on junailtu, että ne saisivat 
teidät luopumaan ajastanne Minun kanssani.”  

”Mutta silti Minä odotan. Silti Minä pidän vartiota. Silti Minä kuuntelen Minun Rakkaani askelia hänen 
tapaamispaikkaansa, niin että jälleen kerran me voimme vaihtaa helliä rakkauden ilmauksia ja 
paistatella toinen toisemme läsnäolossa.”   

”Siispä Minä pyydän teitä, ryhtykää kiireisiksi Minun kanssani. Te olette Minun päiväni kohokohta, te 
olette parantava läsnäolo, jota Minä niin kaipaan. Te olette Minun hyvyyden juomani, joka ennallistaa 
Minun sieluni. Kyllä, Minä kuulen teidän kysyvän, ”Kuinka olento voi ennallistaa mitään Luojalleen?” 
Vapaan tahdon uhrauksenne, ylistyksenne ja kiitoksen antonne tuovat ennallistavaa iloa Minulle 
pettymyksen ja välinpitämättömyyden meren keskellä.”  

”Minä olen etsinyt, Minä olen kutsunut, Minä olen odottanut. Minä olen kastellut ja odottanut jopa 
lisää, mutta maailman kiinnostuksen kohteet jatkavat kasvamistaan ja hauras, pieni viinipuu kutistuu 
olemattomaksi.”  

”Kun se kasvaa ja kukkii ja tuo hedelmää, enkö Minä liikuttuisi ilon kyyneliin?? Enkö Minä asustelisi 
sen varjossa ja ravitsisi itseäni sen hedelmällä? Siispä, te näette, Minä esitän todistusaineiston teille. 
Minä kaipaan teidän seuraanne enemmän kuin te kaipaatte Minun seuraani. Lakatkaa epäilemästä, 
lakatkaa välttelemästä ja kiinnostumasta väliaikaisiin nautintoihin…”  

”Pikemminkin kääntäkää koko sydämenne ja sielunne asumaan Minun kanssani ja tyydyttämään 
Minun janoinen sieluni elävillä vesillä, joita annatte Minulle takaisin.” 


