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KEITÄ TE OLETTE MINULLE & KOHTALOKKAAT ESTEET MATKAN VARRELLA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 31. Toukokuuta, 2015. 

Jeesus aloitti… ” Minä haluan puhua Rakkaudesta, tavasta, jolla Minä rakastan, tavalla, jota kukaan 

ei ymmärrä, kuinka Minä rakastan. Katsohan, Maapallolla on joko eros (=himo, himokkuus, 

fyysinen vetovoima), tai agape (=jumalallinen rakkaus, pyyteetön rakkaus), mieluummin leikattua 

ja kuivattua, romanttista tai veli-sisar rakkautta. Mutta Minä vaalin teitä niin kuin hienointa 

timanttia puhtaimmassa kulta-upotuksessa. Yhtenä päivänä, kun sinä teit huonon valinnan, Minä 

tulin luoksesi aviopuolisonasi voimistamaan sinua. Minä tunnistin sinun aikomuksesi ja kunnioitin 

sitä. Pikemminkin kuin, että Minä olisin keskittynyt sinun huonoon arvostelukykyysi, Minä tulin 

rinnallesi kohottamaan sinua ja antamaan sinulle toivoa ja jopa ymmärtämystä itsestäsi. ”  

” On eri asia, kun henkilö muodostaa synnin tavan ja aivan toinen asia, kun he muodostavat 

pyhyyden tavan, mutta eivät aina toimi itsekontrollin, viisauden ja kypsyyden huippukohdan 

mukaan. Minä ennakoin, minne sinä olet menossa ja aivan kuin mies aukaisee oven naiselle ja jopa 

sieppaa hänet, kun hän liukastuu, Minä olen sinun rinnallasi, ystävällisesti, huolissani sinun 

hyvinvoinnistasi, lukien täydellisellä selkeydellä sen suunnan, minne sinä olet kamppailemassa 

mennäksesi ja ennakoin esteet, mitä Minä tiedän sinun tulevan kohtaamaan. ” 

” Minä pyyhin turhautumisen kyyneleet poskiltasi, kun sinä jäit tavoitteestasi. Minä istun vieressäsi 

ja neuvon sinua, kun olet ihan hukassa, että mitä pitäisi tehdä. Minä kuuntelen hellästi sinun 

ajatuksesi, tunteesi ja pyrkimyksesi koko päivän ajan, väsymättömästi, ottaen sen kaiken sisään 

juoniakseni kurssiasi määränpäihin, jotka Minä olen asettanut sydämeesi. ” 

” Minä en menetä yhtään tilaisuutta olla osa sinun elämääsi, Minun Rakkaani. Sinun elämäsi on 

Minun elämäni myöskin, me todella olemme Yhtä ja Minun koko olemukseni käynnistyy 

avustaakseen sinua saapumaan Meidän määränpäähämme. Minä asetan jaloja ajatuksia 

sydämeesi, jopa kultaisen sellon, jonka näit… voi, Minä teetätin sen sinulle kauan ennen kuin sinun 

sydämesi jyskytti siihen suuntaan. Sitten Minä laitoin sen halun sinuun, koska Minä tiesin, että se 

oli sinun DNA:si kuvio, ja täyttymys, jonka Minä suunnittelin ennen ajan alkua, vaikka se onkin 

vaikeaa teidän ihmisten ymmärtää. ”  

” Meillä oli Meidän omat sopimuksemme, kun Minä synnytin sinut, meillä oli Meidän unelmamme, 

Meidän omat suunnitelmamme ja lopputulokset, jotka vain Minä voin suunnitella täydellisiksi. Voi 

kyllä, ihminen junailee kurssiaan, mutta todellisuudessa hän on vain sokea mies tunnustelemassa, 

kun Minun Henkeni avustaa sekä avaamalla ja sulkemalla ovia hänen edessään. Jopa suljetuilla 

ovilla on merkitystä kaikkien hänen unelmiensa kehittymiselle. ”  

” Voi, Clare, jos ihmiset vain voisivat oppia luottamaan Minuun ja tekemään vieraita asioita, joita 

Minä pyydän heiltä, Voi jos he vain tekisivät. Heidän turhautumisensa, heidän tyhjyytensä, heidän 

hukassa olon tunteensa, kun he sokeasti tunnustelevat matkan varrella, niin monta kertaa se 

johtuu heidän ylpeydestään, koska he kieltäytyvät päästämästä irti siitä, mitä ”he tietävät” 

omaksuakseen sokean polun, jota Minä toivon asettavani heille… vain pieni koira johdattamassa 

heitä. ” 

( Clare ) Tässä Herra puhuu kielikuvalla nöyryydestä, alistumisesta ja tottelevaisuudesta. Minä olen 

huomannut, että Hän ei käytä meidän hankittuja taitojamme elämässä vaan pikemminkin 

ilahduttaa heittää meidät pää edellä kylmään veteen, niin Hän yksin voi saattaa loppuun Hänen 

tahtonsa meidän elämässämme.  



( Jeesus ) ” Mutta niin monet jo tietävät vastaukset ja eivät voi antaa tilaa viisaudelle, jonka Minä 

lähetin heille. Mitä älykkäämpi sielu, sen suurempi riski on epäonnistua heidän todellisessa elämän 

tarkoituksessaan. Heidän älynsä perustuu ihmisten tapoihin, jopa filosofian korkeudet ja ajatukset 

tulevat kohtalokkaiksi esteiksi heidän tiellään, jota Minä kutsun heitä matkaamaan. ” 

” Heidän kontrollin tunteensa elämissään on vain kangastusta, he saapuvat määränpäähänsä ja 

eivät löydä mitään, minkä he ajattelisivat tyydyttävän heidän sisäisiä syvyyksiään. Sitten he ovat 

surullisia kaikesta lohdutuksesta ja tuntevat tulevansa palkituiksi kauhealla tyhjyydellä, kun se on 

vain heidän omien tekojensa hedelmä. ”  

” Kuinka harvinaista on löytää mies tai nainen, joka on valmis kuolemaan täysin itselleen ja 

omaksuvan vain Minut. Siksi Minä arvostan heitä, jotka niin tekevät, NIIN paljon. He ovat Minun 

lohdutukseni kylmässä ja välinpitämättömässä maailmassa, missä menestyksen loisto johtaa heitä 

sokeasti ja imee heistä itse elämän.”  

” Siispä ymmärtäkää kaikki Minun Rakkaani, Minun Morsiameni, Minä vaalin ja kannan teitä 

hellästi teidän määränpäähänne. Te olette kohdanneet itsenne ja päättäneet olla seuraamatta 

omaa viisauttanne ja niinpä Minä olen vapaa maalaamaan teidän kankaallenne Minun mitä 

ainutlaatuisimmilla väreilläni ja muovaamaan, kunnes te olette saapuneet siihen täyttymyksen 

tilaan, kaikkeen, josta Minä unelmoin, kun Minä tein teidät.” 

” Siis katsokaahan, kuinka Minä mahdollisesti voisin olla karski teidän kanssanne? Te olette kuin 

pienet taaperot, jotka seuraavat Isiä, iloisina, riemukkaina, Hänen läsnäolossaan, haluten vain olla 

Hänen kanssaan ja tuoda Hänelle iloa. Kuinka Minä riemuitsen ja laulan teidän yllänne ja todella te 

olette Minun silmäteräni ja täydellisyyteen hiotun kallisarvoisen jalokiven kimallus. Minä vartioin 

teitä erityisen suurella huolella, sillä Minun itse elämäni on investoitu teihin. Voi, kuinka mielissäni 

Minä olen sielusta, joka on huomannut, kuka hän todella on ja täysin hyljännyt itsensä rakastavan 

Isänsä käsivarsille. ”   

” Minä siunaan teidät kaikki nyt, Minun kallisarvoiset, kallisarvoiset Morsiameni… te, jotka olette 

hylänneet itsenne Minun toiveilleni ja halveksineet maailman laakeriseppeleitä. Voi, kuinka Minä 

vaalin teitä. On vain yksi asia jäljellä teille ja niinpä Minä annan sen… Minä siunaan teidät kyvyllä 

vastaanottaa Minun Rakkauttani, Minun ajatuksiani ja Minun visioni siitä, kuka te todella olette 

Minulle, vaaliaksenne sitä sydämissänne ja että ette koskaan enää anna sitä teiltä pois otettavan. ” 


