
165. Jeesus sanoo… Antakaa Minulle Sydämenne,  

Elämänne & Luottamuksenne. Taivas odottaa teitä… 

TAIVAS ODOTTAA TEITÄ… ANTAKAA MINULLE SYDÄMENNE, ELÄMÄNNE & LUOTTAMUKSENNE  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 20. Lokakuuta, 2015.  

Clare aloitti… Herra olkoon teidän kanssanne, Sydänasukkaat. Me palvelemme niin ihmeellistä 

Jumalaa. Hän on niin ihmeellinen. Tänä iltana Hän on tehnyt joitakin kauniita lupauksia, jotka minä 

haluan jakaa kanssanne.  

Hän kosketti minua ihmeellisellä tavalla tänä iltana. Tänä iltana, enne kuin tulin ylistyshetkeen, 

minua pommitettiin kaiken näköisillä uhkilla taloamme koskien. Että meidän täytyisi lähteä, 

omistajat tulisivat ottamaan sen takaisin… ja sen mukana tuli ideoiden tulva, kuinka me voisimme 

kyetä turvaamaan tämän paikan. Me olemme läpikäyneet tämän koettelemuksen läpi melkein joka 

päivä.  

Me etsimme Herraa tämän kangastavan mahdollisuuden varalta, että me voisimme menettää 

kaiken, mitä me olimme investoineet tänne. Mutta menneessä, Herra oli kertonut meille, että 

Hänellä oli mielessään jotakin, että me emme menettäisi tätä taloa. Vau! 

Mutta kuvitelkaa, joka päivä meitä kohtaan hyökättiin… ”Te tulette olemaan kodittomia päivänä 

minä hyvänsä nyt.” Siispä tänä iltana hyökkäykset olivat erityisen säälimättömiä ja vakuuttavia ja 

minä aloin luhistumaan sisäisesti. Minä todella aloin menettää otetta. Sitten Herra kuiskasi minun 

korvaani…  

( Jeesus ) ” Sinua kohtaan hyökätään. Minä olen hämmästynyt, että sinä et nähnyt tätä. ”  

( Clare ) Siispä minä lopetin sen, mitä olin tekemässä ja tulin ylistyshetkeen, mutta minä olin hyvin 

hajalla sisäisesti. Toinen puoli huusi… ”Te tulette olemaan kodittomia minä päivänä hyvänsä nyt.” 

Ja toinen puoli sanoi… ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” Edestakaisin, edestakaisin, kuin 

köydenvetokisassa. Ja Herra vain otti minut ja veti minut Itseään vasten ja halasi minua tiiviisti ja 

piti minua lähellä Hänen sydäntään, keinuttaen minua edestakaisin. Minä katsoin ylös Häneen ja 

kyyneleet valuivat Hänen poskiaan pitkin.   

( Jeesus ) ” Sinä et vain tiedä, kuinka paljon Minä sinua rakastan, sinulla ei vain ole aavistustakaan. 

”  

( Clare ) Ja minä pystyin tuntemaan Hänen rakkautensa tulen minua kohtaan ja minun rakkauteni 

Häntä kohtaan vain räjähti minussa. Minä näin välähdyksen Hänen sydämensä sisään ja näin 

edessäni loppumattoman rakkauden valtameren ja minun annettiin ymmärtää, että se valtameri ei 

ollut vielä edes alku sille, kuinka paljon Hänellä on rakkautta meitä varten – minua ja jokaista 

tämän Maapallon syntistä kohtaan. Ja minä sanoin… ”Jeesus, mitä tahansa Sinun vuoksesi, Minä 

tulen elämään missä tahansa Sinun vuoksesi. Minä en halua olla kiinnittynyt mihinkään paikkaan, 

minä tiedän, että minun kotini on Taivas. Mutta tämä paikka on niin täydellinen meille ja me 

olemme niin juurtuneita tänne.” 

( Jeesus ) ” Minä tiedän, se on yksi syy, miksi sinua rakastetaan niin suuresti. ” 

( Clare ) Hän keinutti minua edestakaisin hellästi Terry MacAlmonin laulun tahtiin… ”Me Ylistämme 

Karitsaa.” Voi, se on ihmeellinen laulu, kaverit! Te ette pysty mitenkään pitämään jalkojanne 

maassa sen laulun kanssa! Ja minä kuulin Hänen selvästi sanovan… 

( Jeesus ) ” Te ette tule menettämään tätä taloa. Luota Minuun. Luotatko sinä Minuun? ” 



 ( Clare ) Voii, hengähdin syvään ja kaikki mitä pystyin tekemään, oli sanoa kyynelten läpi… ”Jeesus 

minä luotan Sinuun, voi Jeesus, todella minä luotan Sinuun.” Kaverit, minä en pystynyt ylistämään 

enää, en voinut seisoa enkä istua, minun täytyi mennä makuulle kestää tilanne. Hänen 

rakkautensa oli niin perustavaa laatua olevaa, niin syvää, niin puhdasta, ja läpitunkevaa, minä en 

pystynyt seisomaan pystyssä. Minä vain romahdin sängylle ja Hän piteli minua, kunnes pääsin ylös 

jakamaan tämän kanssanne. 

Niille teistä, joilla on ongelmia ja liitätte seksuaalisia motiiveja jokaiseen mahdolliseen 

tilanteeseen, pyydän, älkää edes hetkeksikään liittäkö sellaista asiaa Herraan. Hän piteli minua 

kuin pikku lasta. Puhtaalle kaikki asiat ovat puhtaita. Jos te ajattelette sellaisia asioita, ne tulevat 

teistä, eivät Hänestä – tai minusta. 

Siispä, minä romahdin sänkyyn ja Hän piteli minua. Ja minä ajattelin sitä ja sanoin, ”Minä uskon 

Sinua Herra – mutta minulla ei ole aavistustakaan, kuinka Sinä aiot toteuttaa tämän. Eipä silti, että 

minun tarvitsee tietää. 

Minä olen ajatellut Taivaaseennostoa. Ezekiel ja minä olemme keskustelleet siitä, kuinka 

Taivaaseennosto voisi tapahtua ennen kuin he muuttavat takaisin. Mutta tässä Hän sanoo… ”Te 

ette tule menettämään tätä taloa.” Siis, se on vähän eri asia kuin jos Hän olisi sanonut… ”Teidät 

otetaan Taivaaseennostossa ennen kuin te voisitte menettää talon.” 

Minä katsoin polttopuita, joita me olimme säästäneet talvea varten ja ajattelin, että jos meidän 

täytyy lähteä, minne me menisimme? Kaikki, mitä pystyn tekemään, on tunnustaa… ”Jeesus, Minä 

luotan Sinuun.” 

Minä en rakasta Häntä sen tähden, mitä Hän on antanut meille, vaikka se olisi helppoa. Minä 

rakastan Häntä sen tähden, kuka Hän on. Hänen verrattoman sielunsa Kauneuden takia. Mitään 

eikä ketään tässä maailmassa ei voida verrata Meidän Jumalaamme. Hän on kutsumassa meitä 

syvempään läheisyyteen ja tietoisuuteen Hänen rakkaudestaan. Voi, kuinka etuoikeutettuja me 

olemmekaan tänä aikana historiassa, tämän on Hänen Rakkautensa Jumalallinen Liike, joka kutsuu 

meitä syvemmälle ja syvemmälle. Siispä, kun olin saanut tämän kirjoitettua, tulin sisään ja sanoin… 

”Voi Herra, pyydän, mitä sinulla on meille tänä iltana?” 

( Jeesus ) ” Minun Rakkauteni on suunnattomampaa ja syvempää kuin mikään valtameri 

Maapallolla. Todellakin se on ilman loppua, teitä kohtaan, Minun ihmiseni. ” 

” Tulkaa, tulkaa Minun luokseni. Tulkaa lepäämään Minun Sydämessäni. Jättäkää se, mitä olette 

tekemässä ja tulkaa lepäämään Minussa. Minä olen tehnyt teille asuinpaikan Minun Sydämeeni, 

sitä kutsutaan Taivaaksi. Kuitenkin vaikka te olette vielä ristiretkeläisiä Maapallolla, Minulla on 

kamari, kauniisti koristeltu mauste- ja kukkapuutarhoilla, kirkkailla juoksevilla vesillä, jotka 

päätyvät kristallia peilaaviin järviin. ”  

” Tämä on meidän tapaamispaikkamme, täällä me jaamme ja suunnittelemme ja keskustelemme 

elämäsi ja maailman asioista. Tämä on perustavaa laatua olevan rauhan ja lohdutuksen paikka. 

Kuitenkin tämän kamarin seinien takana, Minun sydämeni sykkii kuin mahtava veturi, hyrskyttäen 

eteenpäin jokaisella moottorin työnnöllä, rakastaen teitä enemmän ja enemmän. ” 

” Te tulette tuntemaan tämän rakkauden Taivaassa, mutta jos Minä paljastaisin sen teille 

Maapallolla, te ette pysyisi elossa. Ja niinpä Minä kätken sen teiltä. Mutta tämän mahtavan 

rakkauden vaikutukset silti tunkeutuvat maailmaanne, muotoillen sydämenne ja täydellistäen 

teidät. ”  



” Niin monet ovat valmiita niittaamaan teidät uskonnollisen hengen alaisuuteen, että olette tyhjiä 

ja ilman rakkautta, että teillä on vino pino sääntöjä ja sosiaalisia tapoja. Mutta se on ihmisten 

tehokeino. Minun tapani on rakkaus; niin voimallinen rakkaus, että te ette voi vastustaa sen 

vetovoimaa. ” 

” Niin uhrautuvaa rakkautta, että Minä vuodatin Minun Vereni maahan, saadakseni olla teidän 

kanssanne ikuisesti. Kyllä, pisara pisaralta, Minä julistin Minun Rakkauttani teihin. Älkää loukatko 

Minua epäuskolla, pikemminkin tunnustakaa luottamuksenne usein, ”Jeesus, minä luotan Sinuun.” 

Voi, kuinka Minä kaipaan kuulla niitä sanoja teiltä, ” Jeesus, minä luotan Sinuun.”  

” Te kärsitte monista asioista tällä Maapallolla, mutta mitään kärsimystä ei voi verrata Minun 

kumppanuuteni menettämiseen, ellette te ole sydäntenne tyhjyyden vuoksi olleet etsimättä 

Minun kumppanuuttani. Teillä ei ole mitään pelättävää Minun taholtani ja kaikki voitettavana. 

Minä tiedän, milloin te seisotte ja milloin te istutte. Minä näen teidän syntinne selvästi, mutta 

Minä unohdan ne, koska Minulla on toinen visio teistä. ” 

” Se on täydellinen ja loppuunsaatettu te, ennalta määrätty kunniaan. Ennalta määrätty 

muistuttamaan Minua jokaiselta olemuspuoleltanne. Minä en ole vain täysin omistautunut teidän 

hyväänne ja täydellistymistänne varten, vaan Minulla on myös tarvittavia työkaluja saattaaksenne 

loppuun tehtävän, ei väliä, kuinka toivottomia te tunnette itse olevanne. Minä voin silti tehdä 

tämän teidän luvallanne. ”  

” Jos Minä voin kaivertaa Grand Canyonin, Minä varmasti voin kaivertaa synnin ja sairauden pois 

elämistänne ja tehdä teistä mahtavan kauniita. Älkää pantatko Minulta mitään, Minun lapseni. 

Antakaa Minulle kaikkenne. Antakaa Minulle lupa saada kaikkenne ja Minä teen loput. Minulla on 

niin ihmeellisiä suunnitelmia teitä varten, että jos te istuisitte tunteja ja päiviä yhtä soittoa, te ette 

koskaan huomaisi niitä mahtavia lahjoja, jotka odottavat teitä Taivaassa. ” 

” Minä annan teille hieman vihjeitä… te tiedätte ne asiat, joita te olette kätkeneet sydämeenne… 

unelmia, joita te jonain päivänä haluatte? Flyygeli, pehmeä pörröinen leijona, vuoristo retriitti, 

valtameren rannalla sijaitseva kiinteistö, mahdollisuus lentää. Keho, joka on kokonainen, hoikka ja 

nuori – kaikki hampaat tallella. Ainutlaatuinen kyky lentää ja taitoluistella, laskea mäkeä, saarnata 

ja opettaa, parantaa sairaita, hallita oikeamielisyydellä, perustaen oikeudenmukaisuutta kaikille 

miehille, naisille ja lapsille. Enkelien orkesterikuoro, ääni, joka yltää kaikkiin nuotteihin 

täydellisesti, laulut, jotka ylistävät ja palvovat Minua ja piano kappaleiden täydellinen esittäminen. 

Ja paljon muuta, odottaa teitä Taivaassa. ”  

” Siispä Minä pyydän teitä, vain luottamaan Minuun. Antakaa Minulle sydämenne, elämänne, 

täydellinen ja ehdoton luottamuksenne, tietäen, että kaikki tapahtuu teille hyvästä syystä. Koska 

Minun rakkauteni teitä kohtaan on käsityskyvyn ulkopuolella ja kaikilla elämänne tapahtumilla on 

varma ja tärkeä tarkoitus. ”  

” Minä välitän tällä hetkellä Uskoa ja Luottamusta niille, jotka haluavat ottaa sen vastaan lapsen 

viattomuudella. Minulla on niin paljon enemmän teitä varten, mutta kaikki rakentuu luottamuksen 

perustuksille. Ottakaa vastaan Minulta nyt se luottamus. Se on teidän otettavananne. ” 


