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LEIJONIA TAIVAASSA & TEIDÄN SYDÄMENNE TOIVEET
Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 29. Tammikuuta, 2016.
( Clare ) Herra on niin lähellä meitä, Sydänasukkaat ja niin huolehtivainen meidän hoidostamme ja
huolehtii meistä ja valmistelee meidän sydämiämme.
Tänä iltana ajatukseni hieman harhaantuivat – olen varma, että olette väsyneitä kuulemaan, kun
sanon niin… mutta olin Carolin kanssa Skypessä ja satuin saamaan Pinterestin (sosiaalinen linkkien ja
kuvien jakopalvelu), jota minä klikkasin – ja siellä olivat kaikki nämä leijonat. Jotkut suloisimmista
asioista, joita olen koskaan nähnyt näissä kissoissa, on tapa, jolla ne samaistuvat toistensa kanssa!
Todella, todella kiehtovaa ja todella kallisarvoista. Minä en voi kuvailla sitä, mutta se on kuin istuisi
lähellä suurta, lämmintä nuotiota kylmänä iltana – nämä eläimet ovat niin lohduttavia. Ja minulle on
arvoitus, miksi tunnen tällä tavalla.
Siispä, kun tulin rukoilemaan, kysyin Herralta… ”Herra, en ymmärrä, miksi minulla on niin suunnaton
viehtymys suuriin kissoihin.”
Me olimme Taivaassa, itse asiassa, Vesiputousten Palatsissa, istumassa kaksoisdivaanilla, joka oli
valkeaa koripunosta. Olimme olleet siellä vain sekunnin, kun Judah, minun valtava urosleijonani tuli
luoksemme ja laittoi massiivisen päänsä syliini. Silitin sen kulmakarvoja ja poskia ja se sulki silmänsä
suloisesti, uppoutuneena hänen ihmisensä rakkauteen taivaallisessa mietiskelyssä. Eläimiltä tulee niin
paljon rakkautta täällä. Niin paljon!
”En ymmärrä sitä, Herra… Minun täytyy raahautua pois Pinterestistä, kun menen isojen kissojen
sivulle.”
Ja silloin Herra näytti minulle kuvaa minusta, kun olin vain pieni lapsi, ehkä kolmen tai neljän vanha.
Siihen aikaan, noin vuoden verran, olin erossa äidistäni, jolla oli tuberkuloosi ja hän oli parantolassa.
Minä olin vanhemman pariskunnan luona ja muistan, kun minut jätettiin yksin kehtooni… usein. Olin
hyvin yksinäinen.
Herra alkoi puhumaan… ”Kun olit lapsi, sinä et saanut tarpeeksi halaamista. Sinun mielessäsi
halaaminen edustaa rakkautta, jota et myöskään saanut tarpeeksi. Sinulle kosketusaisti on hyvin
tärkeä ja sinä tarvitset fyysistä yhteyttä; sinä olet myös hyvin hellä. Sinulle, Clare, kissat ovat kaikkein
hyväilevimpiä, rakastavimpia olentoja – joitakin, mihin voit käpertyä ja joka tuntuu lämpimältä ja
turvalliselta. Siispä, joka kerran, kun näet näitä olentoja, kaipuu lisärakkauteen ja kiintymykseen
nousee sisälläsi.”
”Se on todella aika yksinkertaista, sinä tarvitset PALJON rakkautta. Sinä myös annat paljon rakkautta.
Kuinka monta kertaa päivässä sinä käperryt kisujesi kansa ja kerrot heille, että rakastat niitä?”
( Clare ) Jukra, Herra, enemmän kuin mitä voin laskea.
( Jeesus ) ”Aivan oikein ja kuinka monta kertaa ne seuraavat sinua ympäriinsä etsien kiintymystä?”
( Clare ) Saman verran.
( Jeesus ) ”Se on lohduttava suhde. Minä olen antanut heidät sinulle lohdutukseksi, kun tarvitset
kosketusta ja Minä ilmaisen aina Minun rakkauttani heidän kauttaan. Ja muuten, Minun enkelini ovat
vahvasti vartioimassa niitä.”

( Clare ) Minä varmasti tunnen niiden rakkauden, Herra. Ja minä tunnen Sinun läsnäolosi niiden
kautta. Se on ihmeellistä ja lohduttavaa.
( Jeesus ) ”Siispä, isot kisut? Enemmän lohdutusta. Lisäksi, sinulla on sama lumous niiden kanssa, kuin
kaikilla on. Ne ovat majesteettisia olentoja, voimakkaita, kauniita ja eläinkunnan luomakunnan
kruunu, kuitenkin kesyjä ja kiintyneitä. Ne ovat mahtavia olentoja ja niillä on hyvin läheiset
perhesuhteet. Se on yksi asia, mikä sinulta riistettiin lapsena. Tulla hyväksytyksi ylpeydessä, on kuin
olisi todellinen perhe.”
( Clare ) Joo, olin ainut lapsi sinkkuvanhemman perheessä. Siispä oli aika yksinäistä…
Muistan yhden matkan Taivaaseen, jossa olimme Taivaan Savannilla ja naarasleijona lepäsi puun alla
pentujensa kanssa. Menin neljän jalan päähän hänestä, hänen oikealle puolelleen ja istuuduin
ruohikkoon. Hän ojensi suurta vasenta äidintassuaan ja laittoi sen minun oikealle olkapäälleni, vetäen
minua lähemmäs, kunnes olimme käpertyneet nenä nenää vasten ja hänen pikkuisensa kiipesivät joka
puolellani. Sitten Jeesus sanoi… ”Hän ei tee sitä jokaisen kanssa.” Minä vaalin sitä kokemusta Hänen
leijoniensa kanssa.
Jeesus jatkoi, ”Taivaassa, Minun Rakkaani, sinä et tule olemaan niin tarvitseva, mutta eläimesi tulevat
silti olemaan sinulla. Minä tiedän, kuinka hyvin rakkaita ne ovat sinulle ja sinä olet rakas heille. Se on
todellinen lahja ja armo olla niin läheinen heille ja huolehtia niiden tarpeista niin syvästi. Paljon kuten
Minä teen. Minun Morsiameni muistuttaa Minua niin monilla tavoilla. Liian monilla laskettavaksi.”
”Ole rauhassa tämän kiintymyksen suhteen, mutta älä anna sen viedä sinua pois tästä työstä, jonka
Minä olen antanut sinulle.”
( Clare ) Joo, minun täytyi KANGETA itseni pois Pinterestin sivulta. Se oli tunnetasolla kivuliasta!
Herra jatkoi… ”Katsohan, nämä ovat joitakin vihollisen taktiikoista houkutella sinut tuhlaamaan aikaa.
Minä tiedän, että olet tietoinen siitä ja sanoit ”ei” pakonomaiselle osallisuudelle. Useimmat ihmiset
eivät oivalla, mitä vihollinen on tekemässä, kun heillä on todellinen lumous ja kiintymys johonkin,
olipa se sitten harrastus, eläimet, ihmiset, mitä tahansa. Siihen sitoutuminen tuo heille lohtua. Mutta
tulee aika, kun se ei enää ole tervettä, vaan pakoa todellisuudesta.”
”Siksi Minä olen varoittanut teitä kaikkia, että kiusauksia ollaan valmistelemassa teille. Jos vihollinen
voi saada teidät pois siitä, mikä on tärkeää, silloin mahdollisuudet, joita Minä annoin teille sieluja
varten, menevät ohi hyödyntämättä ja tuomatta heitä Minun luokseni, antamatta heille lohdutusta ja
sanaa, joka voisi kääntää heidän sydämensä Minun puoleeni.”
”Riittää, kun sanon, Minun Morsiameni, jos kiellät itsesi nyt, Minä lupaan, että Taivaassa, tarpeeksi
pian, sinulla tulee olemaan kaikki, mitä koskaan unelmoit tai halusit. Välittömästi! Ja sitä ei koskaan
tulla ottamaan pois sinulta. Minä tiedän, että olet nähnyt colliesi Taivaassa ja hän odottaa sinua, itse
asiassa, hyvin kärsimättömästi!”
( Clare ) Kyllä, olin nähnyt hänet Jeesuksen takana ja Hänen oikealla puolellaan haukkuen ja hyppien
oikealta vasemmalle. Ilmeisesti jännittyneenä näkemään minut!
Herra jatkoi… ”Oi, Minun Luomakuntani ihmeet… niitä on runsaasti, kuin ei mitään, jota olette
kokeneet ja ne ovat teidän nautittavaksenne ikuisesti. Siispä, Minun Morsiameni, jos te kiellätte
itsenne vain vähän kauemmin, teidän kaikkien unelmat tulevat toteutumaan, kun Minä tuon teidät
paikkaan, jonka Minä olen valmistellut hyvin yksilöllisesti, hyvin erityisesti, vain teitä jokaista varten.”

”Onko liian paljon pyytää teitä odottamaan vielä hieman pidempään? Oi, uhraus on niin Minua
miellyttävää. Minä en sano, etteikö olennoista tule olemaan lohtua enää. Minä vain neuvon teitä
olemaan sallimatta vihollisen käyttää pakonomaisuutta, harhauttaakseen ajatuksenne pois itse kunkin
missioista.”
”Minulla on ihmeellisiä, sydäntä lämmittäviä yllätyksiä varattuna teille kaikille ja he ovat aivan yhtä
innokkaita näkemään teidät, kuin mitä te olette näkemään heidät.”
( Clare ) Ja sen jälkeen, kun Herra sanoi sen, Pyhä Kirjoitus väräytettiin minulle, Paavalin Kirje
Roomalaisille 8:22-23.
”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme,
odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.”
Herra siunaa teidät kaikki. Meillä todella on joitakin ihmeellisiä asioita innolla odotettavana!

