
286. Jeesus sanoo… Minun Valtakunnassani ei ole Luusereita 

MINUN VALTAKUNNASSANI ON VAIN HALUKKAITA & HALUTTOMIA, MUTTA EI LUUSEREITA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 4. Huhtikuuta, 2016.  

Herran viisauden siunaukset olkoon meidän kaikkien kanssamme, Sydänasukkaat.  

No niin, Hänellä oli mielenkiintoinen viesti tänä iltana. Meidän viime viestissämme, Hän pyysi 

minua rukoilemaan Ristin Asemat-rukousta, jonka minä tein. 

Hän sanoi… ”Kiitos asemien rukoilemisesta. Tunsitko sinä Minun läsnäoloni?”  

Alussa kyllä minä tunsin, Herra. Minä todella tunsin Sinun läsnäolosi.  

” No niin, Minä olin siellä koko ajan ja jopa pitelemässä sinua, vaikka sinä et havainnut sitä. Minä 

pitelin sinua paljon, Clare. Sinä tarvitset lohdutusta, koska omalla tavallasi sinä olet hyvin hauras 

sielu. Se mitä ihmiset näkevät, kun he katsovat sinua, ei ole sinun voimaasi, vaan Minun.”  

Herra, minä olen aina uskonut sen. Minä olen aina kertonut sen lapsillenikin. 

” Ja se on aina ollut totta. Sinä olet vahva, koska Minä elän sinussa ja me olemme Yhtä.”  

” Nyt viestiin. Minulla ei ollut tarkoitus pelästyttää teitä, Sydänasukkaat. Minun tarkoituksenani oli 

informoida teitä ja saattaa teidän tietoonne, että MINÄ OLEN KONTROLLOIMASSA sitä mitä 

tapahtuu. Minulta ei jää huomaamatta mitään, ei edes kellarissanne asuva hiiri. Minä olen 

samanaikaisesti tietoinen kaikesta elämästä ja jokaisen toimen seurauksista, siispä Minä neuvon 

teitä olemaan häiriintymättä siitä, mitä te näette tai kuulette tai mitä Minä kerron teille. 

Pikemminkin sen on tarkoitus lisätä uskoanne, että kaikki on Minun kontrollissani.”  

” Ja siitä pääsemmekin siihen, että teidän tottelevaisuutenne on Minulle kaikki kaikessa. Osa, jota 

te toteutatte, jopa hetkestä hetkeen, on Minun määrittämäni, koska te olette antaneet elämänne 

Minulle. Minä tiedän, kuinka saada teidät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, että suurinta 

hedelmää tullaan korjaamaan Valtakuntaa varten. Siksi, kaikki mitä tarvitaan, on teidän 

tottelevaisuutenne ja armo tulee tekemään loput.”  

” Mutta te ette voi olla tottelevaisia, jos te ette ole kuuntelemassa Minua ”hyvin huolellisesti.” 

Kuunteleminen on yksi asia, ”hyvin huolellisesti” kuunteleminen on aivan eri asia. Kun te vietätte 

enemmän aikaa Minun kanssani, teidän kykynne kuulla ja olla tietoinen siitä, mitä Minä haluan 

teiltä hetki hetkeltä, tulee hyvin viritetyksi. Tällä tavalla, te tulette kantamaan eniten hedelmää 

Valtakuntaa varten.”  

Herra, minulla on vaikeuksia kuulla ja nähdä Sinua todella selvästi. Minun sydäntäni alkaa 

särkemään, koska minä kaipaan Sinua NIIN paljon. 

” Ja tragedia on siinä, että Minä olen aivan vieressäsi, eläen sinussa, ohjaten ja suunnitellen sinun 

päivääsi. Lähettäen oikean henkilön oikeaan aikaan hajottamaan tilanteita.”  

Joo-o, tänään oli tilanne ja sanoin… ”Kyllä, tässä on Sinun sormenjälkesi yltympäri. Hän on 

tottelevainen astia.” 

 ” Ja erittäin hyvä esimerkki sinulle, Minä saattaisin lisätä.”  

Minä tiedän Jeesus, Minulta ei ole jäänyt huomaamatta se seikka ollenkaan. Minä sisäistän sen 

kaiken. Pyydän, auta minua ottamaan se käyttöön.”  



” Me olemme työskentelemässä tässä yhdessä. Rakas, yhteisyrityksessä yhteistyössä Minun 

Henkeni kanssa. Se mikä on hyvää, on sinun sydämen asenteesi. Minun rakkaat, ettekö te tiedä, 

että teidän asenteenne Minun ohjeitani ja korjauksiani kohtaan, määrittävät teidän hengellisen 

kasvunne, eivät teidän kykynne? Minä pyydän taipuisia sydämiä, jotka ovat innokkaita 

tottelemaan Rakkaudesta Minuun. Tällaisella sydämellä, Minä voin tehdä mitä tahansa. Teidän 

sydäntenne taipumukset merkitsevät.”  

” Te murehditte niin paljon virheitänne ja epäonnistumisianne, mutta Minä käytän niitä kaikkia. Ja 

joissakin tapauksissa, Minä tarkoituksella sallin ne, nöyrryttääkseni teitä. Minä en voi kaataa 

Minun parasta viiniäni lohkeamia sisältäviin astioihin: astioihin, joihin ovat lohkeamia aiheuttaneet 

toisten tuomitseminen, karskius, sekä se, ettei ole kykyä ottaa oppia vastaan, itsepäisyys, ylpeys ja 

omapäisyys. Ensin astian täytyy olla kokonainen ja säyseä, sitten Minä voin kaataa Minun 

hienointa viiniäni sen kautta.” 

” Mutta Minä haluan teidän ymmärtävän – Minä tiedän, ennen kuin te lankeatte, että te tulette 

lankeamaan. minä olen jo varustanut teidän elpymisenne. Mutta mikä tekee siitä vaikeaa, ellei 

mahdotonta, on kun te juoksette Minun luotani pois lankeamisen jälkeen, häpeän vuoksi. Minä 

tiesin, mitä te tulisitte tekemään, jo ennen kuin te teitte sen. Minä yritin estää teitä, mutta te ette 

olleet kuuntelemassa hyvin huolellisesti. Nyt Minun koko tarkoitukseni teidän kanssanne on 

ennallistaa teidät armoon.” 

” Katumuksen täytyy aina seurata lankeamista. Ennen kuin te teette mitään muuta, tulkaa Minun 

luokseni polvillanne ja katukaa sitä, että te olette loukanneet Minua. Minä olen paikalla, 

kallisarvoinen sielu, Minä olen paikalla lohduttamassa ja antamassa anteeksi teille. Älkää juosko. 

Älkää kuunnelko vihollisen ehdotuksia, jotka sanovat, ”Jumala ei tule koskaan antamaan teille 

anteeksi tuota.” Se on valhe! Minä olen odottamassa teidän vilpitöntä surun tunnustustanne siitä, 

että te olette pahoittaneet Minua ja muita käytöksellänne.”  

” Niin usein sielu kuvittelee Minun vihani, kun itse asiassa se on Minun suruni, joka vastaa teidän 

synteihinne. Minä suren teidän puolestanne, koska Minä rakastan teitä ja Minä tiedän mitä 

vahinkoa se on tehnyt teidän sielullenne ja Minun ensimmäinen ja ainoa ajatukseni on vahingon 

korjaaminen – se tarkoittaa, että korjataan vahinko ja ennallistetaan teidät.” 

” Sillä välin, vihollinen kirkuu teidän korvaanne… ”Te olette toivottomia, te olette kadotettuja, te 

ette voi saada anteeksi. Luopukaa siitä, te ette tule koskaan saamaan sitä oikein. Hei kuulkaa, te 

voisitte yhtä hyvin saada hieman nautintoa elämässänne, kun te olette menossa Helvettiin joka 

tapauksessa. Te ette koskaan tule olemaan tarpeeksi hyviä Jumalalle, te olette luusereita.”  

” Minun Valtakunnassani ei ole sellaista asiaa kuin ”luuseri”. Pikemminkin siellä on niitä, jotka 

olivat valmiit muuttumaan ja niitä, jotka eivät olleet. Minä en koskaan jätä todella katuvia sieluja 

omilleen. Minä aina kerään palaset ja autan heitä aloittamaan alusta. Minä tarjoan aina uusia 

armoja rakentaa teitä, niin että te ette tule lankeamaan uudelleen. Minä aina neuvon teitä 

Ylpeydestä, niin te ette avaa lisää ovia. Minun Valtakunnassani ei ole sellaista asiaa kuin luuseri; 

pikemminkin, on joku, joka on halukas ja joku, joka on haluton. Loppu on Minun Käsissäni. Sielun 

taipumus merkitsee KAIKKEA.”  

” Halukkaan sielun kanssa ei ole rajaa siinä, mitä Minä voin saavuttaa, heidän kanssaan ja 

kauttaan. Haluttoman sielun kanssa, ihan sama mitä armoja Minä annan heille, he tulevat 

tuhlaamaan ne ja epäonnistumaan. Se vain on niin yksinkertaista. Ja tässä Minä en puhu 

heikkouksista – teillä kaikilla on heikkouksia. Tässä Minä puhun ajattelutavasta, joka sanoo…  



’Minä olen aina ollut tällainen, enkä minä aio muuttua, en sinun vuoksesi, en Jumalan vuoksi enkä 

kenenkään vuoksi.’ Nämä sielut päätyvät Helvettiin tai Taivaan uloimmille laitamille. He tekivät 

juuri tarpeeksi pelastuakseen, mutta eivät koskaan todella rakastaneet Minua. He aina tekivät 

juuri niin kuin he halusivat, huomioimatta suurempia asioita, mitä Minulla olisi saattanut olla 

heidän varalleen. Ydinasia on, että he tuhlasivat elämänsä ja olivat hedelmättömiä.”  

” Jos te olette yksi näitä, kuuntelemassa tätä viestiä ja te kuulette Minun ääneni kutsuvan teitä, 

tämä voi olla teidän viimeinen mahdollisuutenne tulla pelastetuksi. Se voi olla teidän viimeinen 

mahdollisuutenne todella omistautua Minulle ja antaa elämänne Minulle. Seuraavan kerran, kun 

te näette Minut, se saattaa hyvinkin olla Suuren Valkean Valtaistuimen tuomiolla, jolloin teille 

tullaan nimittämään paikka niiden kanssa, jotka toistuvasti kieltäytyivät Minun kutsuistani ja 

torjuivat Minun armoni.  Minä rakastan teitä, Minä olen teitä varten, Minä tulen antamaan teille 

anteeksi, mutta teidän täytyy tehdä päätös olla Minua varten eikä itseänne varten. Jos te tänään 

kuulette Minun ääneni, älkää kovettako sydäntänne.” 

Ja se oli Hänen viestinsä loppu ja Minua elävöitettiin katsomaan se Pyhistä Kirjoituksista. 

Ilmestyskirja 20:11-15 ” Ja minä näin Suuren, Valkean Valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka 

kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, 

seisomassa Valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja 

kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi 

ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat ja 

heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä 

on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen 

järveen.” 

Siispä, minä haluan rohkaista teitä, Sydänasukkaat. Jos te tänään kuulette Herran äänen, älkää 

kovettako sydäntänne. Pyydän, kääntykää takaisin Hänen puoleensa.  

Ja lopuille teistä, jotka todella yrittävät, tämä viesti – vaikein osa tästä viestistä EI ole teitä varten. 

Siispä, pyydän – älkää järkyttykö tai tulko isketyksi vyön alle! Tämä on niille, jotka ovat todella, 

todella taistelemassa Jumalan kanssa eivätkä tee yhteistyötä Hänen kanssaan. Tämä EI ole 

heikoille ihmisille, tai… kaikki me olemme heikkoja jollakin alueella ja me lankeamme. Mutta 

meidän täytyy nousta ylös jälleen! Ja se ei ole meille, se on heille, jotka eivät välitä. He eivät välitä 

mitä he tekevät elämillään, he vain aikovat jatkaa sen tekemistä, mitä heitä huvittaa tehdä. Ja he 

ovat niitä, joille tämän viestin Suuren Valkean Valtaistuimen Tuomio tulee. Siispä, jos te tiedätte 

ketään sellaista, pyydän, rukoilkaa heidän puolestaan. Ja minä haluan ottaa tähän hetken ja 

rukoilla teidän kanssanne. Jos te olette loukanneet Herraa olemalla itsepäinen ja halunneet oman 

mielenne mukaan kaiken aikaa, te olette torjuneet Hänen armonsa. Pyydän, rukoilkaa tämä rukous 

minun kanssani.  

Anna minulle armoa, Oi Jumala, Sinun vankkumattoman rakkautesi mukaan; pyyhi pois minun 

rikkomukseni ja puhdista minut minun synnistäni. Sillä minä tiedän minun rikkomukseni ja minun 

syntini ovat aina edessäni.  Sinua ja vain Sinua vastaan minä olen tehnyt syntiä ja tehnyt sitä, mikä 

on pahaa Sinun silmissäsi; siispä Sinä olet oikeassa tuomiossasi ja oikeutettu, kun Sinä tuomitset. 

Pese minut Sinun Verelläsi ja minusta tulee lunta valkeampi.  

 

 



Anna minun kuulla iloa ja iloisuutta; anna Sinun murskaamiesi luiden riemuita. Piilota Sinun 

kasvosi minun synneiltäni ja pyyhi pois kaikki minun vääryyteni. Luo minuun puhdas sydän, Oi 

Jumala, ja uudista päättäväinen henki minussa. Älä heitä minua pois Sinun läsnäolostasi tai ota 

Sinun Pyhää Henkeäsi pois minusta. Ennallista minulle Sinun pelastuksesi ilo ja myönnä minulle 

myöntyväinen henki, varustamaan minut. (Psalmista 51).  

Minä annan elämäni Sinulle, Herra Jeesus ja pyydän Sinua tulemaan minun sydämeeni ja ottamaan 

haltuun kaiken. Amen. 


