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Jeesus aloitti… ” Minun kallisarvoinen Sydänasukkaiden perheeni. Todellakin, Minä haluan asua 

teidän kanssanne teidän sydämissänne. Ja niille teistä, jotka ette vielä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, 

se on ylistysrukous ja ilo, jonka te otatte Minun läsnäolossani.”  

” Ja kuinka te saavutte sinne? Päästämällä Maailman ja oman mielipiteenne itsestänne menemään 

ja kaipaamalla Minua syvästi sydämessänne. Minä en tuota pettymystä hyville tahdoille. 

Tottelevaisuus todellakin on tie Minun Sydämeeni ja Minun Olemukseni Ilmestymiseen.” 

” Minä kaipaan paljastaa itseni teille kaikille, mutta jotkut teistä eivät ole vielä aivan valmiita. Te 

yhä vielä roikutte Maailman iloissa. Te yhä vastustatte Minua asioissa, joita Minä olen pyytänyt 

teitä tekemään. Ja Clare kamppailee tämän kanssa, myöskin. Mutta, kun te päätätte mielessänne, 

että mikään ei ole tärkeämpää teille kuin Minä, silloin Minä pystyn muuttamaan teidän 

sydämenne. ”  

” Pyytäkää tätä… ”Herra, muuta minun sydämeni, niin että Sinä olet ainoa tärkeä asia minulle.” 

” Tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Suurimmalle osalle, se on Maailmasta irti päästämisen matka ja 

sen omaksuminen, minkä te ajattelette miellyttävän Minua. Se on syvällisen suoraselkäisyyden 

asia. Yhdistää teidän arvonne kristittynä teidän koko elämäänne, ettei jää mitään pimeyden 

nurkkia, missä paholaiset voisivat hyödyntää teitä.” 

” Silloin, kun te annatte luvan pikku asioille, sitä vastaan, minkä te ajattelette olevan Minun 

Tahtoni teille, silloin vihollinen saa jalansijan sydämenne oven sisäpuolella. Kun ovi on suljettu, 

hän ei voi edes alkaa hankkimaan sisäänpääsyä teidän sydämeenne – siispä hän työstää teitä. 

Vedättää teitä. Syöttää teille lupia tehdä, mitä Minä en antaisi teidän tehdä. Aivan kuten Saatana 

teki Puutarhassa, kun hän valehteli… ”Varmasti te ette kuole, jos te syötte tätä hedelmää.” Kyllä, 

hän puhui Eevan tekemään sen, minkä Eeva tiesi olevan väärin – ja katsokaa mitä se heille 

maksoi.” 

” Te ette näe sitä hirviötä, joka yrittää päästä sisään teidän sydämeenne. Pikemminkin se näyttää 

enemmän pikkiriikkiselle hiirelle, asia on niin pieni. Mutta ymmärtäkää, että se voi tulla isoksi ja 

ylivoimaiseksi hyvin lyhyessä ajassa. Aivan kuten pikkiriikkinen tulitikku metsässä voi tuhota 

tuhansia eekkereitä (eekkeri=noin 0,4 hehtaaria), niin voi myös pieni kompromissi tehdä saman.”  

” Minä toistan Itseäni, koska Minä kaipaan läheistä kumppanuutta teidän kaikkien kanssa, ja 

Minun sydämeeni koskee aivan yhtä paljon kuin teidänkin, kun me emme kommunikoi 

keskenämme.”  

” Voi, kuinka Minä kaipaan teitä, Minun kallisarvoiseni! Tämän takia tottelevaisuus tehdä pieniä 

asioita on niin tärkeää. Se vie teidän tikapuiden yhdeltä askelmalta seuraavalle ja taas seuraavalle 

ja seuraavalle. Ja aika pian, te olette Minun käsivarsillani ja meillä on ihanaa kumppanuuden aikaa, 

mitä me molemmat olemme kaivanneet.” 

 

 



” Katsokaahan, ihminen Ylpeydessään ei halua totella. Hän etsii itsenäisyyttä, omavaraisuutta, 

oman mielensä mukaan tekemistä, omaa taitavuuttaan ja omia suunnitelmiaan. Omien 

päätöstensä tekemistä. Mutta Minun maailmassani, pienet etsivät riippuvaisuutta Minusta. 

Minuun luottamista, he löytävät täydellisyyden Minussa ja jättävät taitavuuden Minulle, maailman 

ja paholaisen käsittelyn. Ylistävä sydän on se, joka Minua liikuttaa säälimään ja kaipaamaan teitä.” 

” Eikö olekin vaikeata ylistää, kun te tiedätte, että te olette rikkoneet tai laiminlyöneet Minun 

kutsuni?” 

 ” Minä en odota teidän olevan täydellisiä; vain, että kaipaatte olla täydellisiä Minua varten. Tämä 

liikuttaa Minun sydäntäni. Itsekkyys työntää Minua poispäin ja Minun täytyy viedä teidät 

oppiläksysarjan läpi, oppiaksenne kuinka tärkeää epäitsekkyys on. Teidän täytyy löytää itsenne 

aivan pohjalta ja huomata kuinka hyvin haavoittuvia te olette, ennen kuin te täysin haluatte sallia 

Minun olevan teidän kaikkenne, teidän varustajanne, teidän kaikki-kaikessa.” 

” Ja työskennelkää kaikella voimallanne vastustaaksenne maailman houkutuksia ja viettelyksiä. Ja 

tehkää työtä kaikella voimallanne, tehkää niitä asioita, joita Minä olen pyytänyt teitä tekemään. 

Mitä Minä vihjaan teille tehtäväksi. Asioita, joita te ette halua tehdä, teidän kivuliaan 

menneisyytenne vuoksi tai teidän ympäristössänne olevien vaikeuksien vuoksi. Asioita, joita te 

ette vain halua tehdä, mutta kuitenkin syvällä sisällänne te tiedätte, että Minä haluan teidän 

tekevän niitä.” 

” Tukeutukaa Minuun, Minun kallisarvoiseni. Huutakaa apua kiusauksessa ja juoskaa pois 

jokaisesta synnin tilaisuudesta. Anokaa Minua poistamaan itsepäinen omapäisyys, joka estää teitä 

tekemästä sitä, mitä te tiedätte, että Minä todella haluan teidän tekevän. ” 

 ” Ja jos te lankeatte, palatkaa Minun luokseni säyseällä ja katuvalla sydämellä ja Minä tulen 

ennallistamaan teidät.”  

” Mutta suurin siunaus kaikista on ihana kumppanuus, joka meillä tulee olemaan, koska te olette 

valinneet Minut kaikkea muuta Maailmassa olevaa ennen. Jopa itseänne. Muistakaa… tämä on 

matka ja Minä olen sitoutunut teihin koko matkaksi loppuun asti. Olkaa sitoutuneita Minuun 

myöskin ja Minä tulen täyttämään teidän tyhjät ja kipeät paikkanne sisällänne Minun suloisella 

läsnäolollani.” 


