
237. Jeesus sanoo: Minä en ole Mannekiini 

JEESUS SANOO… MINÄ EN OLE MANNEKIINI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 24. Tammikuuta, 2016.  

( Clare ) Herran läsnäolo käärii teidät kuin lämmin peitto, rakkaat Sydänasukkaat!  

Herra ja minä olimme tanssimassa yhdessä. Me tanssimme ja tanssimme, luulen että noin 
puolentoista tunnin ajan ylistyksessä.   

Kun tulin pois ylistyksestä, Hän sanoi… ”Rakkain Clare, etkö sinä tiedä, että kun Minä pitelen sinua, 
Minä olen todella läsnä sinulle, ajatellen sinua, en ajelehtimassa pois, vaan kytkeytymässä sinun 
sielusi sulouteen? Sinä tanssit Minun kanssani kuin Minä olisin mannekiini. Miksi sinä et yhdisty 
Minuun enemmän?”  

( Clare ) Minun täytyi nauraa, kun kuulin sen, mutta tiesin, että ajatukseni harhailivat, luulen että se 
oli niin. ”Olen väsynyt, Herra. Ja minulla on vaikeuksia keskittyä?”  

( Jeesus ) ”Epäuskoa ehkä?”  

( Clare ) Ei… ei taas.  

( Jeesus ) ”Taas. Minun Rakkaani, pyydän, keskitä koko olemuksesi Minuun, ”koska Minä todella olen 
siinä, todella Minä olen sinun, todella.”  

”Mutta vastaanottaaksesi yhteisen aikamme hyödyt, Minä todella tarvitsen sitä, että keskityt Minuun, 
Minun kiintymykseeni sinua kohtaan ja sinun kiintymykseesi Minua kohtaan. Minä en ole mannekiini. 
Minä en ole edes mies. Olen enimmäkseen sinun Rakastettu Jeesuksesi, joka on niin rakastunut, niin 
innostunut, niin hellästi toivoen olevansa sinun kanssasi, todella… ilman, että mielesi ajelehtii täällä ja 
siellä. Vain kärsivällisesti odottaen sinun uskovan tarpeeksi, että yrittäisit saada vilauksen Minusta ja 
kun silmämme kohtaavat, Minun Sydämeni liitelee. Niin monia asioita on sidottu vain siihen yhteen 
vilkaisuun. ”Hengestä henkeen, sydämestä sydämeen, mielestä mieleen, kaikki nämä ihanat paikat, 
missä sinun Jumalasi vastaanottaa kunnianosoituksen, joka Hänelle kuuluu. Se, että olet väsynyt tai 
ajatuksesi harhailevat, on sinun työsi kukistaa ne ja olla läsnä todella Minun käsivarsillani.”  

”Taivas on sinun silmissäsi, huulillasi, sydämessäsi. Ole yhteydessä Taivaan kanssa hengellisesti, 
Minun rakkaani. Ole yhteydessä Minun kanssani hengellisesti siellä, käytä hyväksesi eläviä vesiä, jotka 
virtaavat Isän Valtaistuimelta ja virtaavat sinun sydämeesi sieluja varten. Täältä voitelu virtaa, itse 
elämän lähteet; meidän elämämme nyt ja ikuisesti. Kun käytät hyväksesi näitä, sinulle suodaan 
näkemystä Sinun Jumalasi Sydämeen, näkemyksiä jaettaviksi murtuneen maailman kanssa – 
maailman, joka on mittaamattoman hämmentynyt.”  

”Nämä tapaamisajat valmistelevat sinua edessä oleviin haasteisiin, mutta sinun täytyy saada suurin 
osa niistä.”  

( Clare ) Vastasin Hänelle… ”En tiedä mitä minulle tapahtui Herra, olin niin tokkurassa.” 

No niin, tokkurassa ja meillä oli myös paljon keskeytyksiä eilen, paljon ihmisiä kävi.  

Jeesus sanoi… ”No niin, sinulla on lääkkeitä siihen.”  

( Clare ) Hän puhui minun kahvijuomistani, joita minä teen. Haluatko, että tulen takaisin ylistykseen, 
Herra?  



( Jeesus ) ”Mitä mieltä sinä olet?”   

( Clare ) Ajattelin ”kyllä, tule vain.”Ja niinpä otin nokoset ja palasin puolen tunnin kuluttua ja vain 
ohjelmoin pienen tabletti-tietokoneeni soittamaan sattumanvaraisesti lauluja, kuten Pyhä Henki 
johdatti. Yksi lauluista, joka tuli esille, oli ”Laulujen Laulu”, jonka Ezekiel ja minä nauhoitimme 
yhdessä, ennen kuin menimme naimisiin, kun me olimme vain ystäviä. Oivalsin myöhemmin, että sen 
rakkauslaulun Herra lauloi minulle Ezekielin kautta. Vähänpä minä oivalsin, että se oli minun tuleva 
aviomieheni, joka lauloi sen Hänen puolestaan. Se on noin 20 minuuttia pitkä ja syvällisen suloinen. 
Voitte löytää sen Ezekielin laululistasta.  

Mutta tällä ylistyskerralla minä todella sain yhteyden Herran kanssa, se oli todella suhteemme 
syvenemisen aikaa. Sitä jatkui noin kolmisen tuntia. Pystyin tuntemaan, että tein Hänet niin 
onnelliseksi!  

Herra, olen tässä jälleen, haluatko Sinä jatkaa viestiä? 

( Jeesus ) ”Minun rakas Clare, niin paljon on tapahtunut elämässäsi, sinun on vaikeata erottaa lauluja 
niistä ajoista ja Minä tiedän, että sinä ponnistelet muistaaksesi menneen. Mutta se laulu erityisesti 
ilmaisee Minun tunteeni sinua kohtaan, niin monella tavalla, että et voi edes kuvitella.”  

( Clare ) Sivuhuomautuksena vain, että olen aina kaivannut ymmärtää Laulujen Laulun (Korkea Veisu) 
vertauskuvat. Se on aina ollut jotakin, jonka olen halunnut tietää.  

Vastasin Hänelle… ”Todellako, Herra?”  

( Jeesus ) ”Etkö olekin sanonut, että Minä olen romanttinen?”  

( Clare ) Kyllä olen.  

( Jeesus ) ”No niin, Minä olen romanttinen, paljon enemmän kuin voit käsittää. Niin monia kärkeviä 
vertauskuvia sen laulun sanoissa. Niin paljon hengellistä syvyyttä ja kauneutta. Esimerkiksi, 
parhaimman mirhan tippuminen lukosta… se on heijastusta Minun Morsiameni kärsimyksestä Minun 
puolestani.”  

Minä nousin avaamaan rakkaalleni ja minun käteni tiukkuivat (valuivat) mirhaa, sormeni sulaa mirhaa 
salvan (lukon) kädensijoihin. Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 5:5.   

( Clare ) Jeesus, olen tässä. Minä olen vain niin tyhjä.   

( Jeesus ) ”Ja mitä uutta siinä on?”  

( Clare ) Hmmmm… ei mitään?  

( Jeesus ) ”Aivan oikein, ei mitään.”  

”No niin, Minä toivon, että Minun Morsiameni nyt pitää silmänsä Taivaissa, tietäen ja odottaen Minun 
tulevan hetkenä minä hyvänsä. Minä odotan hänen odottavan Minua. Minä odotan hänen viettävän 
merkittävän ajan valmistautumalla hänen vierailunsa hetkeen.”  

”Kyllä, Saatana tulee yrittämään tehdä väärennöksen siitä, mutta Minä en tule sallimaan sitä 
puhdassydämisille.”  

”Niin paljon huomiota kiinnitetään niin moniin sanoihin, kun kaikki, mitä Minä haluan, on, että 
huomio kiinnitetään Minuun ja yksin Minuun.” 


