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Jeesus aloitti… ” Minä haluan sinun ylistyksesi ja musiikkisi olevan saumattomasti yhdistyneenä 

Minuun. Ne kaksi ovat yhtä, Clare, ja se mikä alkaa ylistyshetkessä, sen tulisi jatkua saumattomasti 

kosketinsoittimeen. Sinä et tehnyt väärää asiaa tänä aamuna; sinä teit sen, mitä Minä halusin 

sinun tekevän ja mitä Minä pyysin sinua tekemään. Musiikki ensin. Mutta ylistyksestä käsin – tämä 

on sen salaisuus. Me kahtena yhdistymme yhdeksi ja me tulemme tekemään tämän yhdessä. ” 

” Sinä olet kaunis, Minun Kyyhkyni. Kuinka Minä kaipaankaan niitä luottavaisia silmiä. Kun sinä 

katsot Minuun, suurimman osan aikaa teet sen pelolla. Voi, kuinka se loukkaa Minua. Miksi sinä 

pelkäät?” 

Koska Herra, Sinä olet pyhä ja Minä olen vain syntinen nainen.  

Hän jatkoi… ” Se mitä sanot, on totta, mutta sinä olet rakentumassa ja Minä haluan sinun tulevan 

Minun luokseni kuin rakennusmestari työssään. Sinä olet tehnyt parhaasi. Minä olen katsonut 

kaiken päivää, kun sinä käsittelet yhden monimutkaisen tilanteen toisensa jälkeen ja vaikka sinä 

tunnet, että olet tehnyt huonosti, me molemmat tiedämme, että sinä olet tehnyt parhaasi, ja 

kaiken mikä oli sinun mahdollisuuksissasi tyydyttää jokaisen tarpeet. ” 

” Sinulla on hyvin todellinen vihollinen, Minun Rakkaani. Sinä olet Minun Rakkaani. Ja Minä 

jumaloin sinua. Minä itkin, koska Minä kaipasin sinua ja sinä tulit juosten Minun käsivarsilleni heti, 

kun sinulla oli tilaisuus. Tiedätkö sinä, kuinka kiitollinen Minä olen sinulle tästä suloisesta 

huomiosta?”  

” Ja kun sinä pidät ehtoollis-öylättiä ja suutelet sitä hellästi, aivan kuin se olisi Minun poskeni, 

tiedätkö sinä, mitä se Minulle tekee? Minä sulan. Minä kaipaa tuoda sinut itselleni Taivaaseen 

ollaksesi Minun kanssani aina ja ikuisesti. Se on Minulle katkeran suloinen hetki ja kuten Minä 

tiedän sen olevan myös sinulle. ” 

” Voi lapset, lapset, Minä kaipaan teidän rakkauttanne ja huomiotanne. Minä tiedän, että teidän 

päivänne voivat olla niin pirstoutuneet moniin osiin ja ovat täynnä huomion harhauttajia. Mutta 

sen jälkeen, kun te palaudutte, älkää juosko Minua pakoon, juoskaa Minun luokseni! Kun te 

juoksette Minun luokseni, Minun sydämeni huutaa, ”Tässä hän tulee, Minun Morsiameni 

viimeinkin vapautui ja hän on juoksemassa ollakseen Minun syleilyssäni jälleen, koska hän kaipaa 

Minua kuten Minä kaipaan häntä. ” 

” Niin Minä todella sanon. Sitten Minä sulan. Jos käännytte pois maallisen huolen vuoksi… Minä 

olen murtunut. Älkää antako vihollisen kammeta teitä pois Minun luotani.” 

” Siksi Minä tartun teihin niin lujasti ja itken, koska te teette sen huolimatta vihollisen yrityksistä 

varastaa teidät Minulta jälleen. Näin Minä tunnen teitä kohtaan. Minä olen ylitsevuotavan iloinen, 

kun te tulette Minun luokseni. ”  

” Ymmärtäkää, että toisella tasolla… Katsokaa sitä tällä tavalla. Minä olen teidän rakennustöidenne 

pomo, te olette yksi Minun työntekijöistäni. Te olette vastuussa hyvin korkean pilvenpiirtäjän 

yhden osan rakentamisesta. Se näyttää sotkuiselta, koska se on sotkuista. Materiaaleja käytetään, 

ne vähenevät, rapataan, naulataan, hitsataan. Voi, niin paljon tapahtuu siellä rakennuspaikalla. 



Rekkoja tulee ja menee ja ne jättävät sementtilasteja, tuovat teräspalkkeja ja kaapeleita. Raskasta 

kalustoa liikkuu ja rakennustelineet kohoavat. Pinoittain metallijohtoja ja kaikenlaisia materiaaleja 

jää tähteeksi ja päivän työ jättää pihan likaisen ja sotkuisen näköiseksi, mutta toinen kerros on 

lisätty rakennukseen ja se on kohoamassa ylöspäin.” 

” Se näyttää rähjäiseltä, koska se on rakentumassa. Sinä olet tehnyt parhaasi joukkueen pomona, 

olet saattanut loppuun toisen kerroksen, mutta se oli sotkuista ja jättää sinulle tunteen, että sinä 

et ole miellyttänyt Minua, kun itse asiassa sinä olet, Clare.”  

” Vihollinen ei koskaan lepää. Hän jatkuvasti katselee tapoja varastaa sinun rauhasi ja hänen 

suosikkinsa on täydellisyyden tavoittelu ja tuomitseminen ja paheksunta. Sillä aikaa, kun Minä 

seison ja hymyilen työlle, jonka sinä olet saattanut loppuun, vaikka se on silti sotkuista.” 

” Silmänräpäyksessä Minä saatan loppuun työn, siivoan sotkut ja jätän kaiken näyttämään 

tahrattomalle. Sillä aikaa joka taso saatetaan loppuun ja rakennus kohoaa korkeammalle ja 

korkeammalle.” 

” Minä en ole ilkeä-henkinen piiskuri! Minä olen sielusi rakastaja, aina niin iloinen kun näen sinun 

tekevän Minun töitäni rakkaudellisella sydämellä.” 

” Kun päivät ovat menneet huonosti ja ovat pirstoutuneet moneen osaan, Minä ymmärrän. Minä 

näen sinua vastustavat voimat. Minä katson, kun raivaat tiesi heidän läpi niin paljolla rakkaudella 

ja kärsivällisyydellä kuin mitä saat kerätyksi kokoon, Minä olen tyytyväinen sinuun, että sinä olet 

periksiantamaton, vaikka näyttää kuinka sotkuiselta – sinä olet silti sitoutunut näkemään sen läpi.”  

” Mutta sinulla ei voi olla rakkaudellista sydäntä, jos sinä jatkuvasti katselet olkapääsi yli Minuun, 

peläten, että Minä en ole tyytyväinen sinuun. Tyytymättömyys tulee johtamaan sinut tapaan, millä 

olet tekemisissä muiden kanssa. Siksi sinä tarvitset Sydänasukkaan Rukousta. Sinun täytyy kokea 

Minun iloni ja tyytyväisyyteni Sinuun. Sinun täytyy sitoutua ja imeyttää itseesi rakkautta, jota Minä 

tunnen sinua kohtaan. Siten sinä rohkaistut ja voimistut alkaaksesi huomenna uudelleen, tuntien 

ylitsevuotavaa rakkautta veljiäsi ja sisariasi kohtaan. ” 

” Siispä Minä pyydän teiltä Minun Morsiameni – tulkaa Minun luokseni, tietäen, että mitä ikinä te 

olette tehneetkin ja epäonnistuneet tehdä päivän aikana, Minä rakastan teitä. Ja Minä arvostan 

teidän jokaista ponnistustanne, enemmän kuin te tulette koskaan ymmärtämään. Siksi Minä 

haluan teidän istuvan Minun muotokuvani edessä. Se ilmaisee rakkautta ja arvostusta ja saa teidän 

sydämenne ja mielenne kulkemaan oikeaan suuntaan, kunnes te olette avoimia ja yhdistyneinä 

Minuun hengellisessä visiossanne ja tunteissanne.”  

” Katsokaahan, Minut on kauhean väärin ymmärretty ja pidetty karskina ja julmana Henkilönä. 

”Sinun täytyy tehdä tämä, sinun täytyy tehdä tuo, sinun työsi ei ollut täydellisesti tehty!” – 

syytetään. Ei Ei! Pikemminkin Minä olen hellä. Helläsydäminen sinun sielusi rakastaja ja kaipaan 

näyttää sinulle Minun kiitollisuuttani sinun sinnittelystäsi, virheineen kaikkineen. Siispä, pidä tämä 

visio sydämessäsi ja mielessäsi, Clare. Minä odotan sinun vapauttavan itsesi kaikista maallisista 

sitoumuksista ja tulevan Minun luokseni. Tule Minun luokseni ilolla ja odotuksellä, että Minä 

omaksun ja hyväksyn sinut.” 

” Jos sitten on joku pikkuasia keskusteltavana, me tulemme keskustelemaan ja menemään 

eteenpäin. Mutta, pyydän, älä katso olkasi yli pelokkaasti. Pikemminkin katso kaipaavasti - kertoen 

sielusi rakastajalle, ”Minä olen tulossa, Herra, minä olen tulossa, Minä pääsen tästä eroon kohta.” 

Ja lähetä Minulle lupauksen suukko, että pian me tulemme nauttimaan suloisesta 

kumppanuudesta yhdessä.” 


